
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ  

ТА СПІВРОБІТНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ! 

 

Від щирого серця вітаю вас із прийдешнім 

Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!!! 

У новорічні свята в повітрі вітає святковий дух 

сподівання на краще, віри у звершення 

потаємних бажань, втілення задуманого. Тому 

бажаю, щоб здійснилися ваші найбажаніші мрії, 

відкрилися всі двері на шляху до щасливого 

майбутнього. Нехай близькі та друзі завжди 

дарують вам віру, любов і надію, будуть 

підтримкою у складних моментах. Здоров’я і 

щастя вам і вашим родинам. Миру всім нам і 

щасливого майбутнього нашій країні.  

 З Новим роком, з новими успіхами й новими 

починаннями!!! 

З повагою, ректор ОНЕУ, професор 

М.І.Звєряков 

 

 

 

Хай Новий рік у вишиванці 

Розбудить вас щасливо вранці.  

І принесе у Вашу хату  

Усмішок й радощів багато. 

Розбудить приспані надії,  

Зерном і щастям вас засіє,  

Зігріє миром і любов’ю  

І подарує вам здоров’я! 

З Новим роком та Різдвом Христовим!!! 

 

З повагою, редакція газети «Економіст» 
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З НОВИМ 2020 РОКОМ! 

 

До Нового року залишається все менше часу, 

погода починається псуватися, на вулиці стає з кожним 

днем холодніше. Перебуваючи вдома і загорнувшись у 

теплі пледи, ми сподіваємось на чудо та чекаємо з 

нетерпінням новорічних свят. Наразі саме час 

підготуватися до майбутнього Нового року і підібрати 

вітання для ваших близьких. 

ФМОІТ вітає вас з Новим Роком! Найсміливіші 

мрії нехай здійснюються саме під цей бій курантів, а 

запальна ейфорія свята залишиться з вами надовго! Нехай 

у вашому житті завжди буде місце новим звершенням! 

Думки будуть легкими і чистими, як перший сніг, а 

неприємності, якщо і будуть, то такі короткі, як зміна 

Старого року Новим! Бажаємо, щоб у Новому році в 

вашому житті з’явилося все, чого не вистачає для щастя: 

люди навколо стануть більш дружелюбними, світ – 

яскравішим, справи – легшими, дружба – міцнішою, любов 

– сильнішою. Нехай серце співає, творить і любить! З 

Новим 2020 роком! 

Катерина КАТЕРИНЧУК, 

студентка 22 групи ФМОІТ 

 

 

Ось і добігає кінця 2019 рік, який приніс багато 

всього хорошого, став для нас успішним і багатим на гарні 

новини, знайомства, бажання, можливості.... Хочеться 

сказати йому «Дякую!». Цей рік промайнув дуже швидко і 

вже на порозі Новий – 2020-й! 

 

Нехай наступний рік буде для всіх вдалим, все 

складеться так, як хочеться. Нехай світле новорічне свято 

увійде у ваше життя, принісши з собою достаток, тепло 

родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні 

зустрічі і посмішки. Бажаю усім океан любові, здоров’я, 

легкості в житті і відсутності проблем. 

 

Ми всі віримо в чудеса, і вони навколо нас. 

Просто треба трохи придивитися і зрозуміти, що сталося 

чудо. 

 

Вітаю усіх з Новим роком! Він обов'язково 

принесе нам стільки радості, скільки днів у році, принесе 

нам не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні. 

Нехай кожен ранок розпочинається з відчуття радості і 

задоволення, кожен день даруватиме нам усмішку і 

частинку добра, а все, що ми запланували, обов'язково 

здійсниться. Нехай у наступному році ми всі станемо 

щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас 

людей, а світ відкриє нам нові двері! Бажаю, щоб вас 

завжди наповнювала жага до нових звершень, енергія та 

щира радість від життя, яке саме по собі є безцінним 

даром. 

 

Щасливого Нового року!  

Аліна ВАСЮТА, 

студентка 10 групи ФМЕ 

 
 

Новый год – один из самых долгожданных праздников 
как для детей, так и для взрослых. В этот праздник можно 

получить много подарков, ярких эмоций и веселого отдыха после 

тяжелой работы. Многие верят, что в новогоднюю ночь 
исполняются все желания. 

 

В преддверии этого прекрасного праздника во всех 
заведениях кружит сказочная атмосфера, все ждут чего-то нового и 

волшебного. Каждый год в нашем любимом университете ставится 

большая нарядная елка с необычайно яркими и красивыми 

игрушками. Университет сразу же преображается, и в глазах 
студентов уже появляется новогоднее настроение, несмотря на то, 

что впереди их ждет страшная и сложная сессия. 

 

Каждый год к праздничному столу собираются все 

самые близкие друзья и родственники. Все веселятся, танцуют, 

поют, участвуют в забавных конкурсах, а наши студенты еще и 
успевают готовиться к экзаменам, так как сессия, несмотря на 

праздники, еще продолжается. 

 
Ближе к полуночи все жители нашего города выходят на 

улицу, запускают салюты и любуются волшебными красками на 

небе. Повсюду слышны поздравления, звуки счастья и открытого 
шампанского. На утро все бегут к елке в поисках своих подарков. 

 

Уверена, что в этом году празднование Нового года у 
наших студентов пройдет еще ярче, чем в прошлом году, и 

наступивший год принесёт не только счастье и радость, но и 

хорошие оценки и закрытую сессию. 

Елена ВУ, 

студентка 31 группы ФЕУП 

 

 

ЯК ЗУСТРІТИ РІК БІЛОГО ЩУРА 

2020? 
 

Господарем 2020 року є Білий Щур – одна з 

найохайніших тварин. Тому підготовку до новорічних свят 

треба починати з генерального прибирання. Особливу 

увагу в цьому році приділіть вікнам: чим чистіше вони 

будуть, тим швидше ваші справи підуть угору. Не забудьте 

вимити сходи: чистий вхід в ваш будинок – запорука успіху 

і добробуту в новому році. 

 

Білий Щур не любить зайвого мотлоху, тому 

викиньте весь непотріб, який ви не використали протягом 

усього року. Повірте, в Новому році він вам також не 

знадобиться. Зробіть порядок у документах. Викиньте 

непотрібні і списані книжки, прочитані журнали і газети. 

Зустрічайте 2020 рік з чистого аркуша. 

 

Завдяки живому і товариському характеру Щур 

завжди в курсі новин і встигає побувати скрізь, де тільки 

можна. Новий рік краще зустрічати веселою компанією, з 

друзями і близькими. Якщо є можливість – вирушайте в 

подорож, назустріч новим враженням і новорічним 

пригодам. 

 

Подарунки на Новий рік краще вибирати 

практичні, які стануть у нагоді в господарстві, адже мишки 

не люблять дрібничок. Краще, якщо це буде щось із речей 

домашнього вжитку. 

 

Новорічний стіл повинен бути в білих тонах. 

Нехай на вашому столі буде біла скатертина, білий посуд, 

біле вино або ігристе шампанське. Для декору можете 

вибрати металеві свічники і такого ж кольору свічки. На 

святковому столі повинен панувати достаток. Не забудьте 

про приманку для щура. На столі має бути зерно, горішки, 

рис і сири! 

 

Білій Щур дуже не любить недбалість і поспіх. 

Тому з нагоди не купуйте готові салати і їжу, а зробіть все 

власноруч. Також треба стіл прикрасити гарно, адже 

господарю року дуже не подобається зневажливе 

оздоблення столу.  

 

Сподіваємось, що наші поради стануть вам у 

нагоді! Веселого Нового Року! 

Анна МОКШАНОВА, 

студентка 12 групи ФМОІТ 
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SCHOOL WEEK 

1 листопада 2019 року відбувся School Week на факультеті фінансів та банківської справи. До нас завітали учні 9-11 класів різних шкіл Одеської області. 

Викладачі нашого університету провели учням лекції та розповіли їм про нашу спеціальність. Студенти факультету також поспілкувались з гостями та розповіли про 

власні враження від навчання в університеті. Учні могли поставити різні запитання та зробити остаточне рішення у виборі майбутньої професії. Також на School Week 

були проведені різні бізнес-ігри, де учасники мали можливість спробувати розпорядитись уявними грошима, створити власний бізнес та укласти угоди з іншими 

командами. У перервах між лекціями під час кави-брейк учасники могли пригоститися смаколиками, познайомитись один з одним та, можливо, знайти собі нових друзів. 

School Week – це чудова можливість для школярів познайомитися блище з факультетом, куди вони планують вступати та краще зрозуміти спеціальність і 

навчальну програму. School Week – це день, коли кожного року наш факультет із радістю чекає на майбутніх студентів та відкриває свої двері задля того, щоб збільшити 

їхні знання та зробити разом із ними перший крок до студентського життя. 

Вікторія ШАДЮК,  

студентка 22 групи ФФБС 

 

 

 

 

СТУДЕНТИ ОНЕУ – ПЕРЕМОЖЦІ 

КОНКУРСУ «СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО 

ОКЕАНУ» 

З 10 по 16 листопада 2019 р. в Києві проходила низка заходів, 

присвячених «Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку». Організатором 

виступила Асоціація сприяння глобалізації освіти і науки SPACETIME з метою 

популяризації науки та розвитку інноваційних ідей різних вікових груп – 

школярів, студентів, аспірантів і молодих вчених та відомих науковців. 

Всеукраїнський студентський конкурс інноваційних ідей «Стратегія 

блакитного океану» відбувся напередодні лекції запрошеного в Україну 

професора В. Ким Чан, автора бестселеру «Cтpaтeгiя блaкитнoгo oкeaну» – 

вiдoмої книги зi cтpaтeгiчнoгo плaнувaння (автори – В. Ким Чан та Рене 

Моборн).  

Назва конкурсу висвітлює основні положення бестселеру – 

запровадження інновацій і розвиток бізнесу без конкуренції завдяки «виходу нa 

шиpoкий пpocтip Блaкитнoгo oкeaну» – вiльний вiд кoнкуpeнцiї pинoк 

нoвaтopcькиx пpoпoзицiй. Місія конкурсу полягала у сприянні інноваційного 

розвитку України та заохоченні молоді до творчої інтелектуальної 

самореалізації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

До фіналу конкурсу увійшли інноваційні проекти студентів ОНЕУ:  

- Іваненко Ірина (ІІ курс ФЕУП) – проект “Тверді парфуми «LIKE»”; 

- Рябчук Катерина (VI курс ФЕУП) – «Інвестиційний проект удосконалення 

системи перевезень пасажирів у маршрутних таксі в місті Одеса»; 

- Мрук Марина (IV курс ФЕУП) – проект «Формування  «пасивного 

будинку» на базі старого житлового фонду». 

Члени журі – відомі науковці та практики – вирішили у 2019 році не 

надавати І місце учасникам у зв’язку з невиконанням поставлених пріоритетів. 

Переможцями конкурсу стали: Анжеліка Кошева, студентка 4 курсу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(диплом II ступеня), Ірина Іваненко – студентка 2 курсу Одеського 

національного економічного університету та Анастасія Чернєва – студентка 3 

курсу Торговельно-економічного коледжу Київського національного 

торговельно-економічного університету (дипломи IІI ступеня). 

Церемонія нагородження переможців конкурсу відбулась під час 

Міжнародного інноваційного бізнес-форуму «SMARTINVEST–2019: 

конвергенція науки та бізнесу», який пройшов у великій конференц-залі 

Академії наук України в м. Київ 12 листопада 2019 року. На студентів-

переможців чекали призи від Страхової компанії «ІНГО Україна» – річні поліси 

страхування життя із покриттям 100 тис. грн., а фіналісти отримали сертифікати 

фіналістів та спеціальні призи від організаторів і спонсорів. 

М.Д. Балджи, 

д.е.н., професор кафедри Е,П та УБ 
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СТУДОСІНЬ-2019 

 

Студосінь – це найбільш хвилююча і грандіозна подія першої 

половини навчального року, яку з нетерпінням чекали всі першокурсники 

факультетів нашого університету. Вони старанно готувалися протягом двох 

місяців! День у день ходили на репетиції, тренувалися з ранку до вечора, 

вигадували ідеї для образів, декорацій і тематики виступів. З кожним днем 

хвилювання зростало. Всім було цікаво подивитися на результати кропіткої 

роботи всіх учасників конкурсу. А саме на виступи у чотирьох номінаціях. 

 

Цьогоріч з’явилася нова номінація "Відеоконкурс", за умовами якої 

кожен факультет зняв відеопрезентацію на задану тему. Студенти намагалися 

передати атмосферу свого факультету і студентського життя в ньому, адже тема 

була такою: "ФМЕ: інструкція користування". Ця номінація відкрила наш вечір, 

налаштувавши зал на потрібну хвилю. Перемогу в ній здобув ФЕУП. А 

оцінювало наших учасників суворе, проте справедливе журі, в складі якого були 

випускники попередніх років і керівники творчих студій міста. Наступною 

номінацією став "Вокал", в якій неймовірні вокалістки ефектно представили свої 

факультети. Переможницею стала студентка ФМЕ Юлія Кобзар з композицією 

"Коханці", отримавши за свій виступ максимальну кількість балів. 

 

Третім конкурсом був улюблений «КВН». Не можна не відзначити 

те, наскільки добре команди підготувалися! Все було чітко за планом, ніхто не 

забув текст, реквізити, послідовність виступів. Усе було на вищому рівні. 

Переможцем цього конкурсу стала команда ФМЕ. Поки журі радилися і 

підраховували бали, на сцену виходили студенти з вокальними номерами, знову 

демонструючи тим самим, наскільки наш університет багатий на таланти, а 

кожен його студент – зірка! 

 

Хочеться також згадати, наскільки сімейною була атмосфера в залі. 

Незважаючи на те, що факультети змагалися за перемогу між собою, все одно 

було відчуття того, що наш ОНЕУ – це одна велика родина! Підтримка глядачів 

надавала учасникам віри в себе і заряд на виступи. Останньою номінацією був 

"Танець". Всі команди виступили гідно, кожен номер – це індивідуальна історія 

з чітко вираженою тематикою і змістом. Перше місце зайняв найбільш 

танцюючий факультет університету – ФМЕ. Приз глядацьких симпатій був 

наданий ФФБС. 

 

Таким чином, учасники, що виступали за ФМЕ, вибороли своєму 

факультету три перших місця! За фінальними підрахунками балів ФМЕ посів 

перше місце на Студосені-2019, чим ми дуже пишаємося! Емоції радості 

переповнювали, а всі докладені зусилля до перемоги виправдалися. Учасники 

подарували глядачам неймовірні враження і незабутні спогади, урочисто 

відкривши новий рік заходів в ОНЕУ. Хотілося б висловити величезну подяку і 

похвалу всім організаторам заходу та керівникам студклубів факультетів за 

чудовий концерт! Це справді була грандіозна осінь. А далі тільки вперед, до 

нових перемог! 

Олександра СОКОЛОВА, 

студентка 17 групи ФМЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СТУДОСІНЬ ОЧИМА ПЕРШОКУРСНИКА

 
 

 

Я безмежно щаслива, що декілька місяців тому здійснилась ще одна моя мрія і я вступила до 

Одеського національного економічного університету. Протягом тривалого часу я ретельно обирала університет, 

у якому хотіла б провести свої наступні п’ять років цікаво і незабутньо. Я впевнена, що зробила правильний 

вибір, адже, на мою думку, навчання в університеті – це не лише можливість отримати бажану спеціальність, 

але й активне та насичене студентське життя, а цим ОНЕУ може пишатися як ніхто. 

 

Про різнобарвне студентське життя мого університету можна розповідати безперестанку. Лише 

нещодавно відбулась одна із найяскравіших та найочікуваніших подій року – Студосінь 2019. Усі 

першокурсники зіткнулися в битві у трьох номінаціях: вокал, танець і КВН. Проходило це масштабне свято у 

стінах театру Музкомедії, де честь свого факультету захищали найталановитіші та найактивніші студенти. 

Подивитись на це грандіозне дійство приходять студенти, викладачі, батьки та всі бажаючі, які з нетерпінням 

чекали на цю подію, щоб стати свідками цього неймовірного шоу та підтримати улюблений факультет. 

 

Справді, Студосінь – це надзвичайний захід, який варто побачити кожному студенту. З року в рік 

різні факультети вражають своїми виступами, декораціями, атмосферою і новими талантами, від яких захоплює 

подих. Проте, не кожен знає, яка титанічна робота стоїть за кожним із цих виступів. Ті, хто пройшли відбір до 

студклубу, готувалися і наполегливо працювали протягом двох місяців, щоб достойно представити свій 

факультет на сцені. 

 

Я рада, що мені вдалося стати учасницею студклубу і бути частинною цього важкого процесу 

підготовки до Студосені. Щодня наші тренери і наставники – студенти старших курсів – вкладали у кожного з 

нас свої сили, намагаючись передати усі свої навички і знання. Особисто я дуже вдячна нашим танцювальним 

тренерам, які, незважаючи на свій юний вік, є справжніми професіоналами у своїй сфері. Вони не шкодуючи 

власного часу наполегливо працювали над нами і робили все, щоб ми змогли показати достойний результат. 

Неможливо передати ту атмосферу і відчуття, які пережили усі ми під час виступу. Але найголовніше те, що 

одночасно з цим ми знайшли ще одну сім’ю – Студклуб, який нас усіх об’єднав в одне ціле, адже під час 

підготовки та виступу ми неабияк допомагали і підтримували один одного. 

 

Підсумовуючи можу сказати, що Студосінь по праву вважається однією з найяскравіших подій у 

житті студента. Вона залишає слід у серці кожного учасника та глядача. Врешті-решт – це незабутня пригода 

студентського життя і чудова можливість відкрити у собі нові здібності, проявити себе, за що дуже дякую 

улюбленому ОНЕУ. 

Тетяна ТКАЧ, 

студентка 12 групи ФФБС 
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СТУДЕНТСЬКА ОСІНЬ 2019 
 

21 жовтня 2019 року в нашому університеті відбувся щорічний 

конкурс «Студентська осінь», де першокурсники кожного факультету 

показували свої номери та змагалися за першість у таких номінаціях: «Вокал», 

«КВН» і «Танець». Цього року були додані ще номінації – «Відеоконкурс», 

який готували старші курси факультетів та надзвичайно цікавий «Приз 

глядацьких симпатій», де кращий номер обирали не судді нашого свята, а всі 

присутні глядачі. Таке нововведення дуже усім сподобалось, а особливо 

нашому факультету, адже номер КВН отримав першість у цій номінації. 

Студентська осінь допомагає студентам, які лише вступили до університету, 

відкрити у собі таланти та знайти нові знайомства. Репетиції, постановка 

номерів та бажання відстояти честь свого факультету – це все зближує не 

тільки першокурсників, а й усіх активних студентів старших курсів, адже саме 

вони допомагають у підготовці до виступу. Цьогорічні результати факультету 

фінансів та банківської справи були наступними: вокал – 3 місце; КВН – 2 

місце; танець – 3 місце; відеоконкурс – 3 місце.  

 

Вітаємо наших першокурсників із хорошими результатами!!! Ми 

пишаємося вами! 
Вікторія ШАДЮК, 

студентка 22 групи ФФБС 

 

 

 

Традиция в нашем университете – ежегодный конкурс 

«Студенческая осень». Суть этого мероприятия – это 

соревнования между факультетами ОНЕУ в номинациях 

«Танец», «Вокал» и «КВН». Каждый год конкурс не перестает 

удивлять своих студентов, как и в этом году. Однако самым 

главным событием стало введение новой конкурсной части: 

видеоконкурса. Пусть это было нечто новое в нашем 

соревновании, однако каждый факультет справился отлично. 

 

О «Студенческой осени» можно говорить вечно. Своими 

эмоциями и впечатлениями от конкурса поделились студенты 

12 группы факультета менеджмента, учета и информационных 

технологий. 

 

Давыдов Дмитрий (участник КВН): «В период 

подготовки к конкурсу, во время тренировок совсем никто не 

волновался и не переживал о самом выступлении. Однако 

последняя, генеральная репетиция перед самим выступлением 

была чистого рода балаганом. И хорошо, что нам удалось 

тогда выпустить все эмоции до дебюта. Уже в Музкомедии 

всех нас охватило холодное спокойствие и переполняло 

чувство удовлетворения от происходящего. Больше всего мне 

запомнился момент, когда вручали награду “лучшей актрисе”, 

и то самое медленно приходящее ко всем понимание того, что 

сцена сейчас взорвется нашими радостными криками и 

воплями, и то, как мы все вместе растягивали этот момент 

на сцене, чтоб насладиться им подольше. Но Студосень уже 

закончилась, и теперь мне сильно не хватает тех эмоций, 

нервов, тренировок допоздна… Но…Скоро весна…». 

 

Бащук Дмитрий (участник КВН и танцев): «Я хотел 

бы поделиться своими впечатлениями о Студосени. Это было 

самое масштабное мероприятие, в котором я когда-либо 

принимал участие. Это событие оставило глубокий след в 

моей душе и дало понимание того, что помимо учёбы можно 

развиваться и в других направлениях. Я принимал участие в 

КВН, а также занимался танцами. Это был самый 

интересный опыт в моей жизни. Было трудно совмещать все 

это, ведь по окончании одной репетиции начиналась сразу 

другая. Пришлось пожертвовать часами сна. Но несмотря на  

 

 

 

 

 

 

все трудности, остались положительные впечатления и 

о самих репетициях, и о ребятах, с которыми мы готовились. 

 

За это время мы стали одной семьёй, и именно студклуб 

помог нам в этом. Но самое лучшее – это выход на сцену 

Музкомедии. Многие мечтают оказаться на ней, а тут эта 

возможность выпала нам. Я очень благодарен нашим 

постановщикам, которые отдали все свои силы, чтоб мы 

достойно вышли туда и отстояли честь факультета. 

Удовольствие от пребывания на сцене не сравнить ни с чем». 

 

Яна Тюхтя: «Я как студентка первокурсница, как 

только услышала о Студосени, сразу захотела посетить это 

мероприятие. Поскольку это мероприятие было хорошо 

разрекламировано, я ожидала шикарного концерта. И это 

было действительно так. Конкурсы были очень интересные и 

хорошо подготовленные. Мне понравились все выступления 

факультетов, но больше всего: танцы и КВН. Я была очень 

удивлена, увидев настолько хорошо поставленные танцы и 

хорошо проработанные сценарии КВН. Шутки и игра актёров 

были весёлыми и интересными. Я ни секунды не пожалела о 

посещении столь интересного мероприятия. С удовольствием 

буду посещать все последующие». 

 

Как видим, наши участники остались очень довольны и 

переполнены морем эмоций, как и зрители. Если честно, я и 

сама была безумно поражена Студенческой осенью и верю, 

что приближающиеся Мисс ОНЕУ и Студенческая весна нас 

порадуют не меньше.  А пока желаем всем побольше 

гениальных и феерических идей, задумок, постановок. Пусть 

вам сопутствует только удача! 

Анна МОКШАНОВА, 

студентка 12 группы ФМУИТ 
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ХЕЛЛОВІН
 

 

Хелловін... Одне слово, а стільки різних асоціацій! Для 

когось це веселе, трохи моторошне свято, коли можна 

вдягнути чудернацькі костюми та влаштувати вечірку. 

Для інших 31 жовтня – це день, який присвячується 

страшним історіям та містичним легендам. Деякі  

святкують його як День усіх святих. Однак існують й 

такі, кому цей день взагалі не до вподоби. Ох, і любить 

Хелловін бути в центрі уваги!  

 

Якщо звернутися до історії, це свято прийшло 

до нас з Ірландії, а традиція вдягатися привидами та 

іншою нечистю з’явилась завдяки кельтському повір’ю. 

Вважалося, що, перевдягнувшись демоном чи монстром, 

можна замаскуватися, і тоді справжні духи не помітять 

тебе. Однак, ці людські страхи залишилися у минулому. 

Традиційними кольорами Хелловіна є чорний, який 

символізує смерть, і помаранчевий, що асоціюється із 

врожаєм. Саме тому, коли наприкінці жовтня люди 

прикрашають оселі, кафе, магазини, у декорі домінують 

ці кольори. Нині Хелловін не лякає. Він надихає: ми 

витрачаємо багато часу на те, щоб перетворити гарбуз 

на ліхтарик, а лист картону на летючу мишу, щоб 

зробити неймовірний мейк-ап та підібрати найкращий 

костюм. Майже усі заклади вигадують страви, які б 

своїм зовнішнім виглядом передавали дух містичності 

та загадковості. 

 

Наш університет на став ігнорувати свято 

Хелловіну: 31 жовтня у третьому корпусі відбувалося 

щось неймовірне. Студенти ОНЕУ вразили всіх своєю 

винахідливістю – такими реалістичними були їхні 

образи. Спочатку відьми та монстри об’єдналися за 

різноманітними іграми, а потім влаштували справжню 

тематичну дискотеку! Отже, Хелловін – це не про 

страхи. Це про вшанування усіх мертвих та згадка про 

те, що існує щось після смерті. Щось, що досі 

залишається для нас загадкою. 

Віра ДАНИЛОВА, 

студентка 10 групи ФМЕ 

 

 

 
 

31 жовтня 2019 року в світі святкують "найстрашніший" день року – Хелловін. 

Це торжество відьом і вампірів, чаклунів і привидів, і всякої нечистої сили. Раніше воно 

було дуже популярним у США, проте зараз його святкують уже по всій Європі. 

 

Це містичне і загадкове свято з похмурою філософією сьогодні прийнято 

відзначати дуже весело, влаштовуючи маскаради з іграми, ходити по домівках і просити 

солодощі. Проте відгомони стародавніх звичаїв досі відображаються у вигляді суворих 

правил і заборон, які в наш час мало хто ризикує порушувати, пам'ятаючи про 

моторошну тематику свята. 

 

Наш факультет фінансів та банківської справи відсвяткував це чудове і 

водночас «жахливе» свято разом із факультетом обліку, менеджменту та інформаційних 

технологій. Саме 31 жовтня в другому гуртожитку нашого університету відбулася 

найгучніша та найстрашніша вечірка. Окрім тематичної атмосфери, гриму, яскравих 

костюмів та прикрас родзинкою вечора став благодійний ярмарок. Було представлено 

дуже багато смачної їжі та напоїв, які купували. студенти. Гроші, зібрані з ярмарку, 

пішли на допомогу хворим діткам, котрим ми бажаємо найміцнішого здоров’я! Також 

була дуже цікава програма заходу. Студенти брали активну участь у різних тематичних 

конкурсах та отримували за перемогу невеликі призи. І, звичайно ж, вечір був 

наповнений веселою музикою та танцями. Кожен почував себе вільно та весело! 

 

Люди колись вірили, що було багато привидів і відьом на Землі і що вони 

зустрілися 31 жовтня, щоб поклонятися дияволу. Сьогодні люди не вірять у привидів і 

відьом, але вони люблять розповідати історії про них на Хелловін. Думаю, що усім 

студентам сподобався благодійний ярмарок на честь святкування Хелловіну, і це буде 

традицією! 

Олеся ЖЕЧЕВА, 

студентка 22 групи ФФБС 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

День открытых дверей проводится ежегодно во всех 

государственных и негосударственных университетах мира, а 

его основная задача – заинтересовать как можно больше 

абитуриентов и, соответственно, будущих первокурсников. 

Если вы – абитуриент, решились и пришли на мероприятие, 

отложив все дела и заботы, можете не сомневаться, что 

проведете этот день с пользой. Не исключено, что по 

возвращению домой будущий абитуриент окончательно 

определится с будущей профессией, и будет точно знать, куда 

ему лучше всего поступать. 

 

Итак, на Дне открытых дверей можно не только без 

пропуска войти в здание университета, но и детально 

ознакомиться с его структурой и всеми изучаемыми 

специальностями. На каждой кафедре будут рады новым 

гостям, а преподаватели во всех подробностях расскажут, для 

чего нужна их специальность, что она дает и какие 

перспективы открывает перед будущими выпускниками. Это 

не просто слова, это наглядные пособия и брошюры, а также 

приведенные статистические данные прошлых лет. 

 

Кроме полезной информации будущие абитуриенты 

вместе с родителями смогут оценить те условия, в которых 

проходит обучение современных студентов. 

 

16.11.2019 в Одесском национальном экономическом 

университете прошел ежегодный осенний День открытых 

дверей! Более 200 абитуриентов сдали пробное тестирование и 

получили достойные результаты! 

 

День открытых дверей проходил в четыре этапа: 

 

1) абитуриенты проходили пробное тестирование 

по украинскому языку, географии и математике; 

 

2) преподаватели в формате живой беседы 

обсудили с абитуриентами и их родителями все 

волнующие вопросы относительно специфики 

обучения на определенной специальности, 

практические навыки, которые получит 

абитуриент, закончив университет, а также 

профильные предметы; 

 

3) выступление ректора университета Михаила 

Ивановича Зверякова, который рассказал о 

достижениях университета и правилах приема в 

ОНЭУ на 2020 год; 

 

4) встреча абитуриентов и их родителей с деканами 

факультетов ОНЭУ, где каждая специальность 

была представлена более подробно. 

 

Если тебе кажется, что ты не окончательно уверен в 

выборе вуза и точно не знаешь, на какую специальность 

будешь поступать, иди на День открытых дверей.  

 

Ждем Вас на следующий День открытых дверей ОНЭУ, 

который пройдет уже весной! 

Екатерина КИСЛИЧКО, 

студентка 25 группы ФЕУП 
 

 

 

 

 

 

7 грудня 2019 року вперше відбувся День відкритих дверей ФМОІТ. 

Програма заходу була настільки насиченою, що й описати складно. :) 

Найголовнішим є факт наявності  інтересу серед абітурієнтів та їх батьків до 

спеціальностей й освітніх програм нашого факультету! І це дуже радує, 

оскільки факультет і випускові кафедри роблять усе можливе для якісного, 

цікавого та професійного навчання наших студентів. 

 

У ході заходу: 

 

- декан ФМОІТ, доцент Г. О. Москалюк презентувала факультет, 

наголосивши на конкурентних перевагах навчання на ФМОІТ, та провела 

екскурсію по факультету; 

 

- представники випускових кафедр презентували свої освітні програми, 

зупинившись на їх особливостях та можливостях працевлаштування; 

 

- студентський актив факультету розповів про яскраве студентське 

життя та підготував КВК і флешмоб з абітурієнтами. 

 

Особливий інтерес серед абітурієнтів викликали інтерактивні ігри, 

проведені випусковими кафедрами: кафедрою бухгалтерського обліку та 

аудиту (гра "Активи проти пасивів"), кафедрою менеджменту (гра 

"Командний дух"), кафедрою економічної кібернетики та інформаційних 

технологій (демонстрація агентної моделі – організація протиповітряної 

оборони (гра в стилі "Counter Strike")). 

Дякуємо деканату ФМОІТ, випусковим кафедрам та студентам за 

організацію і проведення Дня відкритих дверей, а шановним абітурієнтам та 

їх батькам за візит і зацікавленість. Запрошуємо усіх і чекаємо вас у нашій 

великій і дружній родині ФМОІТ!!! 

PR-сектор ФМОІТ 
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НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ ВИКЛАДАЧІВ

Кожного семестру на факультеті фінансів та банківської 

справи відбувається нагородження найкращих 

викладачів. Серед студентів кожного курсу проводиться 

опитування, у якому вони за десятибальною шкалою 

оцінюють викладачів, які викладають у поточному 

семестрі. Після підрахунку голосів студентська рада 

нагороджує переможців. У цьому семестрі за 

результатами опитування студентів другого курсу 

нагороди отримали: у номінації «Кращий лектор» - 

Сотніков Юрій Миколайович, у номінації «Кращий 

семінарист» - Шараг Олена Сергіївна.  

 

Вітаємо всіх наших викладачів та дякуємо 

кожному за їх старання, відданість своїй справі та за всі 

знання, які вони намагаються нам 

передати. Завдяки їм багато 

випускників нашого навчального 

закладу стає дійсно професіоналами 

своєї справи. 

Вікторія ШАДЮК, 

студентка 22 групи ФФБС 

 

 

 

 
 

КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ФФБС 
 

За результатами студентського опитування на факультеті 

фінансів та банківської справи почесне звання «Кращий 

викладач» отримала канд.філол.наук, старший викладач кафедри 

мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя 

Аркадіївна. 

 

Вітаємо Наталю Аркадіївну із отриманням нагороди та 

бажаємо невичерпної енергії, сили, натхнення та нових перемог 

і звершень! 

Кафедра М та ППП 

 

 

ВІТАЄМО! 
 

Студентки ФМОІТ Толста Юлія, Новіцька Вікторія, Русєва Світлана, 

Шерстюк Марія, Кириленко Вікторія під чітким керівництвом викладача 

кафедри бухгалтерського обліку та аудиту доцента Шаровської Тамари Сергіївни 

взяли участь у фіналі кейс-чемпіонату з бухгалтерського обліку та аудиту 

"KPMG Audit Battle".  

 

Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай творчий потенціал, 

невичерпний ентузіазм та наполеглива праця допоможуть вам досягти омріяної 

мети! 

PR-сектор ФМОІТ 

 

 

 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
 

День студента – свято всіх студентів, яке в Україні 

відзначають 17 листопада (як і в більшості країн світу). Свято 

асоціюється з молодістю, романтикою і веселощами. З'явилось 

імперське свято ще XVIII століття, а історія сучасного 

святкування почалася в Чехословаччині під час Другої світової 

війни і пов'язана з трагічними подіями. 

 

У наші дні День студента позиціонується не як 

траурний день пам'яті, а як свято молодості, жаги до життя та 

великих звершень. Адже саме студентство в усі часи, в усіх 

країнах було активною, подекуди радикальною, рушійною 

силою, яка могла змінювати державний лад та чинити 

революцію.  

 

Нині найпопулярніша форма розваг у цей день – 

музика та танці. Принципово, день студента відрізняється від 

будь-якого іншого танцювально-музичного масового заходу 

тим, що, зазвичай, збирається багато людей (переважно 

студентів) в одному місці, а атмосфера та настрій такі, коли 

кожен розуміє, що він молодий і що 

життя треба прожити щасливо. 

 

Дорогі наші улюблені 

студенти! Вітаємо вас з вашим святом 

і від щирого серця бажаємо 

успішного навчання і творчих успіхів. 

Нехай ваше життя стане захоплюючою подорожжю, під час 

якої ви дізнаєтеся багато нового, цікавого, а також пізнаєте 

щастя і любов. Бажаємо завжди бути на хвилі позитиву, 

рухалися вперед, ні за що не упускали своєї щасливої миті і 

ніколи не пошкодувати про свій вибір. Нехай ваша 

самореалізація стане для вас справжньою метою, яку ви 

обов'язково досягнете, але завжди будете відкривати для себе 

нові горизонти, не зупиняючись на досягнутому. 

Катерина КАТЕРИНЧУК, 

студентка 22 групи ФМОІТ 
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НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ 
 

Нещодавно відбулась подія, на яку з нетерпінням чекали майже всі студенти 

факультету фінансів та банківської справи – поїздка до Львова. Мабуть, немає нічого кращого, 

ніж опинитися тут на три дні з веселою компанією. На мою думку, саме такі подорожі 

створюють ті самі щасливі моменти зі студентського життя, які залишаються в пам’яті кожного з 

нас. 

 

Вирушили ми з Одеси в п’ятницю ввечері потягом, а зранку вже були у нашій точці 

призначення. Дорога потягом була не менш веселою, ніж всі дні у Львові. Після приїзду ми 

заселились у два чудові хостели, які знаходяться прямо в центрі міста. З цього моменту весь 

вільний час був у нашому розпорядженні. 

 

Я у компанії своїх найближчих подруг для початку вирушила поснідати у відомий 

український заклад «Пузата хата». У Львові – це місце, де не лише неймовірно смачно, але й 

дуже гарно. Мабуть, кожному відомо, що Львів славиться своєю витонченою архітектурою та 

загадковими вуличками. Саме тому одразу після сніданку ми пішли гуляти містом та 

насолоджуватись його красою. Згодом наша екскурсія продовжилась на Високому замку, де весь 

Львів, ніби на долоні. Зробивши декілька фото, я з подругами вирішили відвідати «Львівську 

копальню кави», де на терасі ми зупинилися випити відомого гранатового чаю. Після цього ми 

продовжили нашу прогулянку, відкриваючи для себе все новіші й прекрасніші місця і види міста 

Лева. Вечеря у нас пройшла у не менш відомому закладі «Цукор», де ми спробували особисто 

«American’s breakfast on the crepe», який нам радили всі наші друзі. Згодом, гуляючи центром 

Львова, ми натрапили на виступ талановитого музичного гурту «Rukhbrass», який неабияк 

підняв нам настрій та зарядив енергією на весь вечір. Після закінчення їхньої гри нам пощастило 

познайомитись та поспілкуватися з ними особисто. Завершився наш день у закладі «Гасова 

лямпа», де панує своя неймовірна атмосфера. 

 

Наступного дня ми продовжили наше знайомство із містом. Пообідати ми вирішили у 

ресторані «Борщ», де наша компанія мала можливість скуштувати справжні українські страви. 

Не гаючи часу ми вирішили піднятися на Львівську ратушу. Подолавши майже 500 сходинок, 

ми захопили подих від мальовничої краси, яка відкрилася перед нами на висоті 65 метрів. Ну, а 

трішки згодом, ми відвідали легендарну «Реберню під арсеналом». Можу сказати, що цей заклад 

перевершив усі мої очікування і залишив після себе дуже багато позитивних емоцій та спогадів. 

Погулявши ще декілька годин, ми вирушили знову ж таки на потяг. 

 

Ця поїздка була однією із найяскравіших у моєму житті. І це дуже круто, що 

організовуються такі подорожі, адже це незабутні враження та емоції, нові знайомства та 

відкриття, можливість насолодитись чудовим містом і, врешті-решт, цікаві студентські роки. 

Тож кожному, хто вагається, я раджу обов’язково поїхати зі своїми однокурсниками у таку 

подорож, яка точно залишить слід у вашому серці. 

Тетяна ТКАЧ, 

студентка 12 групи ФФБС 

ОСЕНЬ ВО ЛЬВОВЕ 
 

Совместные поездки с факультетом всегда 

особенные. Все учащиеся с нетерпением ждут, когда снова с 

ФЕУПом попадут во Львов, Карпаты, на базу отдыха 

“Экономист”.  

 

Львов. Уникальное место. Уникальное тем, что 

каждый раз, когда сюда возвращаешься, он совсем не такой, 

каким был в прошлый раз. Он вызывает у тебя всё новые и 

новые эмоции. И ты хочешь возвращаться сюда, чтобы понять, 

что ещё хранит в себе этот старый, с узкими улочками город. 

Этой осенью наш факультет снова поехал в традиционную 

поездку во Львов. Говорить о том, что это, наверное, самое 

яркое, насыщенное мероприятие студенческой жизни – нет 

смысла. Может кому-то и не нравится этот город. Но есть 

места, которые не оставят равнодушными как новоприбывших 

туристов, так и бывалых путешественников. Хочу рассказать о 

тех местах, которые мне больше всего запомнились. 

 

В темноте дворика по Армянской улице спрятался 

один бар. Но не обычный, а джаз-бар. «Libraria» – это место, 

где необычно всё. Атмосфера 50-х годов, где люди с 

начищенными трубами играют музыку тех лет. Английский 

язык, на котором здесь говорят гости. Здесь забываешь, что ты 

в Украине, и на секунду фантазия уносит тебя на Таймс Сквер. 

 

“Гасовая лямпа”. Зайдя в это место, сложится 

впечатление пребывания в затерянной лаборатории учёного. 

Впечатляющий интерьер, оригинальная подача блюд и 

напитков. Это место точно стоит включить в вашу карту 

путешествий по «Місту Лева». “Дом сказок” – место, которое 

славится своей смотровой площадкой. Центральная часть 

города будет предоставлена вашему взору. Не забудьте 

запечатлеть момент. Фото выйдут сказочными.  

 

“Мазох-кафе”. Это заведение взбудоражит своей 

неординарностью и неповторимостью. К слову, в Украине нет 

похожих заведений. Если вы желаете нестандартно провести 

время, то добро пожаловать в это устрашающее место. 

Незабываемый вечер будет обеспечен! 

 

Львов – город, в котором каждый может открыть для 

себя новые впечатления. Получить эстетическое удовольствие, 

рассматривая фасады зданий, гуляя осенними улочками, 

посещая музеи и галереи. Вкусно поужинать, а с утра 

побаловать себя вкусным кофе. Поездка во Львов – это 

возможность найти новых друзей и вновь прочувствовать 

любовь к людям, которые каждый день рядом с тобой в 

аудитории. И вот это, наверное, самая большая магия таких 

поездок!  

Анна САПОЖНИКОВА, 

студентка 25 группы ФЕУП 
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ТОП-3 ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДВІДАТИ У ЛЬВОВІ 

 
Львів – це місто, про яке можна розповідати дуже 

довго і приїжджати сюди незлічену кількість разів. Усі чудово 

знають, що Львів – це місто кави та дуже смачного шоколаду. 

Але запам’ятайте, Львів славиться не тільки архітектурою, а й 

новими атмосферними та креативними закладами, які 

відкриваються там щомиті. Не дивлячись на те, яка пора року 

на вулиці: чи то зима, чи то весна, чи то осінь, у львівських 

закладах завжди були і будуть дуже великі черги. Люди іноді 

здатні стояти більше години, а все через те, щоб на якусь мить 

поринути в атмосферу закладу та відпочити в компанії зі 

своїми друзями або посидіти в колі своєї родини. 

 

15 листопада 2019 року я разом із моїми 

однокурсниками вирушили до прекрасного міста Лева. Дорога 

була трішки важкою, але у чудовій компанії, особисто я, не 

помітила як промайнуло чотирнадцять годин дороги. 

Приїхавши до міста і заселившись у хостели, ми, щоб не 

втрачати ні хвилини вільного часу, разом із подругами 

вирішили відвідати найпопулярніші заклади славетного міста 

Лева. В результаті ми виділили для себе три найцікавіших та 

найкреативніших заклади, які ви повинні обов’язково 

відвідати, щоб дійсно відчути львівський колорит та 

атмосферу. 

 

Заклад №1 «Дім Легенд». Деякі туристи навіть не 

знають про існування цього закладу. «Дім Легенд» славиться 

тим, що кількість фото із панорамами міста, які відкриваються 

із даху "Дому Легенд" можна давно занести у Книгу Рекордів. 

Насправді, дах цього закладу – це дійсно чудове місце для 

фото. Головною особливістю даного закладу є автомобіль із 

веслами, який ніби літає над дахами. До нього шикуються 

величезні черги. І там, на даху, ви неодмінно можете побачити 

львівського сажотруса. Щонеділі ввечері біля будівлі 

збирається величезний натовп, щоб подивитися, як їде 

мініатюрний поїзд, а з пащі дракона вилітає полум’я. 

Насправді, це звичайний феєрверк, але виглядає воно дуже 

яскраво. У самому закладі все доволі естетично. На кожному 

кроці відчувається неймовірна атмосфера. 

Заклад №2 «Гасова лямпа». Вам обов’язково 

потрібно відвідати це місце та спробувати фірмові страви та 

напої. Я впевнена, що коли ви пройдете повз цей заклад, ви не 

зможете відвернути вашу увагу від гасових лямп, які 

прикрашають фасад будівлі. Фішка закладу саме у цих гасових 

лямпах, їх у ньому понад 200. До фірмових страв належать 

«гарячі сковорідки», а до фірмових напоїв – наливки, які 

подаються в колбочках. Чому ж саме цей заклад є «фішкою» 

Львову? Тому що саме у Львові було вперше винайдено гас та 

гасову лямпу. І я хочу відмітити, що перший гас було відкрито 

саме в цій будівлі, де зараз розташований цей заклад. «Гасову 

лямпу» ще називають «музеєм-кафе». 

 

Заклад №3 Галицька єврейська кнайпа «Під Золотою 

Розою». Це ще один креативний заклад «Мережі 

концептуальних авторських ресторанів». Він розташований 

біля старої синагоги «Золота Роза». Заклад повністю занурює 

відвідувача в затишний та теплий традиційний єврейський 

будинок. Колорит закладу зумовлений різноманітними 

деталями інтер’єру: в’язані скатертини, швейні машинки, 

скрипки, свічки тощо. Меню – це літературний альманах, який 

розповідає про історію євреїв Львова. Особливістю меню є 

відсутність цін, що дає можливість відвідувачам і офіціантам 

поторгуватися під час оплати замовлення. До фірмових страв 

належать: фарширована щука, форшмак, рублена печінка, 

хумус та вареники з рибою. Я спробувала саме останню страву 

і була приємно здивована, бо вона виявилася дуже смачною. 

 

Отже, я раджу всім відвідати ці атмосферні, 

креативні, із історичною основою заклади, бо в інших містах 

ви таких не знайдете. Моя подорож до Львову була насичена 

різними позитивними емоціями, а якими були ваші враження 

від цього міста? 

 

Не сидіть на місці, бо життя швидкоплинне. 

Подорожуйте та з кожною хвилиною відкривайте для себе 

щось нове!!! 

Анжеліка КОВАЛЕНКО, 

студентка 12 групи ФФБС
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НОВИНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕУП 

 
5 грудня 2019 р. на факультеті економіки та 

управління підприємництвом пройшли 

профспілкові збори. У порядку денному – 

найважливіші питання на найближчі п’ять років: 

звіт та перевибори голови профспілкової 

організації факультету економіки та управління 

підприємництвом, вибори заступника голови 

профспілкової організації факультету та 

профспілкового комітету факультету.  

 

Головуючою було обрано молодого 

фахівця, к.е.н., доцента Н. В. Кічук. В її житті це 

був перший досвід проведення такого заходу. На 

збори зібрались практично всі викладачі 

найбільшого факультету університету, за 

виключенням тих, у кого проходили заняття згідно 

з розкладом. 

 

Перше слово було надано Голові 

профспілкової організації факультету економіки та 

управління підприємництвом, к.е.н., професору 

кафедри менеджменту В. О. Кравченко. Віра 

Олексіївна виступила зі Звітом про виконану 

роботу, висвітлюючи проведені заходи та 

підкреслюючи вагомий внесок кожного із членів 

профспілкової організації в їх організації та 

проведенні.  

 

Масштабність проведеної роботи 

підкреслив декан факультету. Теплі слова подяки 

за сумлінну працю прозвучали на адресу 

В. О. Кравченко від декана, к.е.н., доцента 

С. В. Лялікова.  

 

Голова профспілкової організації ОНЕУ, 

к.е.н. Т. С. Корольова вказала на активність 

В. О. Кравченко: «З обранням Віри Олексіївни 

Кравченко головою профспілкової організації 

факультету, профорганізація в корені змінила свою 

діяльність. Максимум її зусиль було зосереджено 

на виконанні головної функції профспілки – захист 

прав та інтересів її членів. Більше 20 років вона 

була Головою профспілкової організації 

факультету. Високий авторитет Віри Олексіївни 

ґрунтується на справедливості керівника. У неї 

вірять і поважають, до неї завжди уважно 

прислухаються. А коли В. О. Кравченко виступає 

на засіданнях профкому, всі розуміють, що вона 

по-справжньому вболіває за долю людей. 

Профспілкова організація факультету під її 

керівництвом займала найвищі рейтинги в 

університеті».  

 

Професор кафедри економіки, права та 

управління бізнесом, д.е.н. М. Д. Балджи 

зауважила, що за багаторічну і сумлінну працю в 

забезпеченні соціально-економічних прав 

працівників університету Віра Олексіївна 

Кравченко неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами профспілкового комітету, 

Почесними грамотами обкому Профспілки 

працівників освіти і науки України та цінним 

подарунком, Почесними грамотами ЦК 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

 

На жаль, Віра Олексіївна вирішила у 

подальшому присвятити себе викладанню в 

університеті та ділитися багаторічним досвідом із 

молодими викладачами, тому виступила з 

проханням до профспілкової організації 

факультету про перевибори голови факультету.  

 

У процесі плідного обговорення 

загальними зборами довіру отримала к.істор.н., ст. 

викладач Ольга Костянтинівна Луньова. 

Заступником Голови обрано к.е.н., доцента Н.В. 

Кічук. Переобрано профбюро факультету, до 

складу якого увійшли співробітники та викладачі 

кафедр ФЕУП. Вибір молодих викладачів дозволяє 

підкреслити спадкоємність поколінь. Висока 

планка, яку несла В.О. Кравченко, виконуючи 

роботу Голови профспілкового комітету 

факультету, вимагає постійної, але ненав'язливої 

роботи, успіх якої, безумовно, не може 

вимірюватися кількістю заходів та звітів, а 

спрямована на забезпечення захисту трудових прав 

і соціально-економічних інтересів співробітників 

факультету. Хотілося б побажати плідної праці 

новообраній Голові, заступнику та членам 

профбюро факультету. 

Член профспілки ОНЕУ,  

д.е.н., професор М.Д. Балджи 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ФФБС 
 

6 грудня 2019 року представники профорієнтаційного сектору ФФБС 

разом із деканом та викладачами нашого факультету відвідали 

загальноосвітній ліцей у місті Білгород-Дністровський. Під час зустрічі із 

майбутніми абітурієнтами відбулися різні мотиваційні бесіди, бізнес-ігри, а 

також тренінги, на яких учні заглибились у світ економіки. Наприкінці усі 

присутні дізналися більше про наш університет і чому саме він є найкращим 

від інших, де можна отримати якісну і сучасну економічну освіту. 

 

Хочеться зазначити, що під час чергових зустрічей у розмов із 

майбутніми абітурієнтами щоразу розумієш, наскільки сучасна молодь 

амбіційна. Саме ОНЕУ допоможе їм відкрити їх потенціал та реалізувати всі 

задумані плани. Найближчим часом плануються такі зустрічі й в інших містах 

Одеської області, а саме: Овідіополі, Великому Дальнику та Южному. 

Сподіваємось, що і надалі школярі залишатимуться задоволеними та 

вдячними нашому профорієнтаційному сектору за подібні заходи!  

 

Чекаємо їх у наступному році на порозі нашого факультету! 

Тамара ІВАНОВА, 

студентка 11 групи ФФБС 
 

 

ЕКСКУРСІЯ В МОРСЬКИЙ ПОРТ «ЧОРНОМОРСЬК» 
 

Студенти 2-3 курсу спеціальності «Туризм» 

відвідали Чорноморський морський порт в рамках 

дисципліни «Організація транспортних послуг» разом із 

керівником групи, кандидатом економічних наук, 

старшим викладачем кафедри туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу Ганною Костянтинівною 

Бедрадіною. Екскурсія розпочалась відвідуванням 

Музею історії порту, де нам розповіли історію його 

створення, про людей, яких можна назвати легендами. 

Одна з них – Олексій Євгенович Данченко, який багато 

років пропрацював начальником ЧМП і залишив 

глибокий слід в історії вітчизняної морської галузі. 

 

Потім ми відвідали виробничу територію порту, 

побачили на власні очі масштаби його розвитку. Нам 

розповіли про виробничі можливості порту, 

номенклатуру вантажів та структуру вантажообігів. 

Інформація була дуже цікавою для нас. Ми також 

поринули в спадкоємність поколінь портовиків, які 

шанують традиції та продовжують створювати трудові 

династії. 

Ірина КЛЮС,  

студентка 37 групи ФМЕ 
 

  

ТРИ КРОКИ УСПІШНОГО СТАРТАПУ 

 
 Стартап – це гарна можливість отримати 

гроші за власну ідею. Але як зробити так, аби на вас 

звернули увагу? Схожих ідей багато, і всі розуміють, що 

місце дістанеться комусь одному. Саме тому потрібно 

знати правила правильної розробки стартапу та як ними 

користуватися! Ось 3 кроки, які допоможуть вам і 100% 

не залишать вас осторонь. 

 

1. Знайдіть свою аудиторію! Орієнтація на 

покупця – найважливіший крок. Покупець – це цент у 

всесвіті продажу. Проведіть аналіз та опитування серед 

людей, або швидко накидайте профіль-опис вашої 

цільової аудиторії. Потім зробіть висновок: чи буде ваш 

продукт популярним на ринку? Якщо ні, то шукайте 

помилки у вашому проекті, чому ваш продукт не 

цікавить покупця. Можливо, справа лише в дизайні, а 

можливо – у цілій концепції. Лише тоді ви зможете 

сфокусуватися і отримати ясність у питаннях: «Хто мої 

клієнти? Що їм потрібно?». Саме навколо покупця 

повинна розгортатися вся стратегія. 

 

2. Правильна стратегія! На світовий ринок 

виходять мільйони ідей, тому вам треба замислитись, 

що саме буде виділяти ваш товар серед інших. У цьому 

вам допоможе стратегія товару. Потрібно детально 

розписати все, що стосується вашої ідеї і не забути про 

такі важливі пункти як: чітке розуміння, опис, 

формулювання продукту і його унікальні 

характеристики, мета компанії, позиціонування, 

аудиторія і його сегменти. 

 

3. Ваш бренд! Бренд – це не тільки початок 

вашого успіху, а й правильний початок концепції. Бренд 

не потребує багацько зусиль та фінансування, але 

однозначно приверне увагу покупців до вашої історії. 

Слід придумати лише щось цікаве та правдиве. 

Покажіть усю фантазію та історію формування вашої 

ідеї у бренді, тоді жоден не залишиться осторонь.  

 

Створення свого бізнесу – чудова ідея, над якою 

треба довго працювати. Але якщо ви приділите увагу 

цим трьом пунктами, то ваш стартап буде успішним! 

Людмила РАСТОРГУЄВА, 

студентка 11 групи ФФБС
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ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

На початку листопада студенти факультету міжнародної економіки взяли участь у 

грі «Що? Де? Коли?». Було зібрано чотири команди по шість осіб у кожній, щоб з’ясувати, 

хто ж є найкмітливішим та найобізнанішим поміж інших. 

 

Гра складалася з двох турів, наприкінці яких підбивалися проміжні підсумки щодо 

кількості балів у кожній команді. Учасникам ставили питання з різних галузей, у тому числі 
з економіки. Гравцям потрібно було зосередитися і витягнути з пам’яті різноманітні відомі 

їм факти, а також підключити ще й логіку та нестандартне мислення. На обдумування 

кожного питання давалася лише хвилина, тому розмірковувати потрібно було швидко. 
 

За підсумками гри перемогла команда маркетологів першого курсу під назвою 

«Girls Power». Проте не було тих, хто програв: усім призначили місця, видали грамоти та 
солодкі призи. Загалом, всі здобули цікавий досвід та лишилися задоволеними. 

Ольга МАРКАРОВА, 

студентка 15 групи ФМЕ 

 

 

 

 

13.11.2019 на факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій за традицією проводилась 

легендарна інтелектуальна гра "Що? Де? Коли?", в якій брали участь студенти 1-4 курсів. Команди не лише 

перевірили свої знання та вміння, а й насолодилися грою, добре відпочили і отримали чудові подарунки. За 
результатами гри місця розподілилися так: 1-місце – команда "Ерудит", 2-місце – команда "Верховна Рада 

ОНЕУ", 3-місце – команда "Error", 

 
Привітаємо переможців та побажаємо їм удачі у "Що? Де? Коли?" на рівні університету. 

 

Всім дякуємо за гру та з нетерпінням чекаємо нових зустрічей! 

PR-сектор ФМОІТ 

  

 
Традиційно в нашому університеті кожні півроку проводяться змагання у грі «Що? Де? 

Коли?» між різними факультетами ОНЕУ. Студенти мають можливість зібратися в команди зі своїми 

друзями-однокурсниками та поборотися за звання «найрозумніших студентів університету». Змагання 
за першість проходять в чотири тури, щоп’ятниці протягом чотирьох тижнів. Мета кожної з команд – 

набрати якомога більше балів за вірні відповіді в кожному турі. Всього команда за один тур може 

отримати двадцять основних та два додаткових бали. Додаткові бали використовуються для виявлення 
переможця туру, у випадку якщо дві команди зайняли перше місце. Якщо ж команд, що зайняли 

першість в турі,  більше ніж дві, то ведучий зачитує ще додаткові питання, доки не виявиться 

переможець. За перше місце в турі команда отримує 20 балів, за друге місце – 17 балів, за третє – 14 і 
так до кінця. У змаганнях цього семестру брали участь команди факультету фінансів та банківської 

справи, факультету міжнародних комунікацій і управління інформацією та факультету економіки та 

управління підприємництвом. Усі команди змагалися на рівних, кожна показала себе гідно і 
продемонструвала непогані знання своїм конкурентам з інших команд. Та все ж таки в вирішальному 

заліку перше місце посіла команда факультету фінансів та банківської справи, набравши найбільшу 

кількість балів. Але на цьому перемоги факультету не закінчилися, оскільки друге та третє місце також зайняв факультет фінансів та банківської 
справи, що подарувало їм перемогу серед інших факультетів і звання чемпіонів як в командному заліку, так і міжфакультетському. Також варто 

відмітити професійність організаторів даного змагання і подякувати за чудову гру. Наприкінці всі команди було нагороджено грамотами за участь, а 

команді переможцю і факультету переможцю були вручені кубки. Одразу ж після закінчення було оголошено дату початку наступних змагань. Вони 
відбудуться вже в наступному році на початку березня. 

Михайло РИБАК, 

студент 22 групи ФФБС 

 

 

 

«Что? Где? Когда?» – всем известная интеллектуальная 

игра.  

 

ЧГК – это командная игра в ответы на вопросы, поэтому ей 

свойственны такие функции как: коммуникативная, 

социализирующая, интеллектуально-развивающая, командно-
образующая и другие.  

 

В Одесской области ежегодно проводятся соревнования по 
игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  5 декабря 2019 года, в городе Одессе, по 

адресу улица Маразлиевская, 1/20 в интернет-клубе №1 был проведен 

молодежный чемпионат по ЧГК. 
 

Данное мероприятие не обошло стороной и наш 

университет. Для участия в чемпионате была собрана сборная нашего 
университета из 6 человек. В команду вошли студенты со всех 

факультетов нашего вуза: Старосветская Екатерина (1 курс, ФМЕ), 

Кобзар Юлия (1 курс, ФМЕ), Иваненко Ирина (2 курс, ФЭУП), 
Полтавцев Константин (1 курс, ФМУИТ), Бондаренко Владислав (1 

курс, ФФБД), Шулика Ольга (1 курс, ФМЭ). 

 
В чемпионате всего участвовало 18 команд из разных 

высших учебных заведений. По итогам чемпионата команда нашего 

университета заняла 8 место.  
 

Сначала нам было непросто. Мы впервые работали в одной 

связке, следовательно, мало знали друг друга и по этой причине плохо 

знали возможности и 

знания каждого. Но 

несмотря на все, мы 
сработались и 

постепенно начали 

действовать как 
единый организм. 

 

По словам 
членов команды, 

несмотря на 

сложность вопросов, 
им было приятно работать как единое целое, и они все вместе 

прекрасно провели время. Все уверены, что в следующем чемпионате 

по ЧГК наша команда сработается намного лучше, что приведет к 
значительному росту эффективности.  

 

Лично для меня, данное мероприятие ознаменовалось 
приятными новыми знакомствами и великолепно проведенным 

временем, потраченным не в пустую. 

 
Все члены команды готовы снова собраться вместе для 

участия в будущих чемпионатах и соревнованиях по ЧГК уже с 

новыми силами, новыми знаниями и, как всегда, с полной 
уверенностью в победу. 

Константин ПОЛТАВЦЕВ, 

студент 11 группы ФМУИТ 
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ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
 

Жодна зимова казка неможлива без Дня Святого Миколая. Ранок 19 грудня, наче завдяки помаху чарівної 

палички, наповнює серця любов’ю і теплом. Діти, які так довго чекали зимових свят, отримують приємні подарунки від 

самого Святого Миколая, а дорослі радіють, що власноруч створили казку. Згодом і малі починають розуміти, що не 

існує нічого кращого за те, щоб бути причиню чужої посмішки.  

 

День Святого Миколая бере свій початок ще в одинадцятому столітті, але людям завдяки їхньому бажанню 

зберегти цей невеличкий шматочок чуда вдалося пронести свято крізь роки. За легендою, гостинці та солодощі 

дістаються лише чемним і слухняним дітям, а всі інші знаходять під подушкою різки. Цей неписаний закон завжди 

спонукає дітей вести себе краще та бути добрішими. Однак це стосується усіх: і дорослих, і малих. Добро завжди 

повертається добром, так само, як і кожен поганий вчинок має свої певні наслідки. Деколи люди за скоєння чогось 

поганого так само отримують «різки» у вигляді життєвих труднощів чи перешкод. Хтось робить висновки та 

виправляється, а хтось наступає на ті ж самі граблі. День Святого Миколая нагадує нам: будь-який вчинок обов’язково 

повернеться до кожного у майбутньому. Тому давайте будемо добрішими та більш чуйними один до одного. Нам під 

силу змінити світ на краще! 

 

Усіх з Днем Святого Миколая! 

Віра ДАНИЛОВА, 

студентка 10 групи ФМЕ 

 

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ ВІД НАВЧАННЯ НА ФМОІТ 
 

Почну з того, що останні місяці свого навчання 

в школі я з нетерпінням чекав на останній дзвоник. 

Увесь цей час я переглядав список усіх ЗВО, аналізував 

усі «за» та «проти», робив для себе висновки. Кожного 

дня мріяв, що нарешті вже складу ЗНО та із головою 

порину у студентське життя. Доля розпорядилася так, 

що я став студентом ОНЕУ і тепер навчаюся на 

факультеті менеджменту, обліку та інформаційних 

технологій, а коротко – ФМОІТ. Наразі із цілковитою 

впевненістю можу констатувати, що ні на крапельку не 

жалкую, що вступив саме сюди. 

 

Усім відомо, що університет – місце, в якому 

людина отримує путівку в життя, де вона 

самореалізовується і проявляє всі свої приховані 

таланти. ФМОІТ надає своїм студентам багато 

можливостей, щоб досягти бажаної мети. Насамперед, 

варто виділити викладацький склад нашого 

університету. Ви навіть уявити собі не можете, як 

приємно, коли з тобою спілкуються як із дорослою 

людиною, коли ти сам хочеш навчатися, бо викладачі 

використовують сучасні методи навчання. Також я не 

можу не згадати про нашого  декана – Москалюк Ганну 

Олександрівну. Це не просто декан, викладач, для 

кожного студента вона є справжнім наставником. 

Минаючи важкі, але веселі студентські роки, будьте 

впевнені, декан допоможе подолати усі труднощі, які 

виникнуть на вашому шляху. 

 

Студентське життя дуже цікаве і різноманітне. 

Наш університет організовує й спонсорує безліч цікавих 

заходів, серед яких: Студосінь, Студвесна, Міс ОНЕУ та 

багато інших. До речі, наш факультет багатий на 

таланти. Наприклад, цього року студенти 1-го курсу 

посіли 2 місце на Студосені у номінації «Танці». Варто 

відзначити, що кожен студент може брати участь у 

таких заходах. Усе що потрібно, це прийти на відбір та 

розповісти про себе, показати свої таланти. 

 

Я дуже радий, що обрав саме цей університет і 

саме факультет менеджменту, обліку та інформаційних 

технологій, бо я маю змогу не тільки здобувати вищу 

освіту, а ще й розвиватися в інших напрямках. 

Денніс ЛІ, 

студент 11 групи ФМОІТ
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ПІДГОТОВКА ДО СЕСІЇ, ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ 

Первый риф пройден: вы успешно сдали ВНО, 

поступили в университет и превратились из школьника в 

студента. Предположим, что второй риф (первый семестр) 

также будет успешно пройден, и вы, несмотря на все соблазны 

новой жизни, «доживёте» до сессии. 

 

Сейчас первокурснику как никогда нужно набраться 

терпения и сил, ведь уже через пару недель начнется самый 

интересный период в жизни – сессия. В этой статье мы дадим 

несколько советов, которые помогут успешно закрыть сессию, 

и не пойти на пересдачу. 

 

Прежде всего нужно быть спокойным, ведь какой-

то материал в голове за все это время отложился. Но не стоит 

надеяться, что перед экзаменом вы все вспомните и хорошо 

напишете. Такими бывают только единичные случаи. 

Необходимо заранее начинать подготовку, не откладывая ее на 

день перед экзаменом.  

 

Пишите шпаргалки, но не для того, чтобы ими 

воспользоваться. Повторение – мать учения. При написании 

шпаргалок вы неизбежно будете хоть как-то повторять то, что 

пишете. Часть этого отложится в голове. Грубо говоря, 

подготовка к критической ситуации без последующего его 

применения – это разновидность подготовки к сдаче сессии, 

причём очень эффективная. 

 

Наведите порядок в подготовительных 

материалах. Если ответ на один вопрос разбросан по трём 

конспектам и двум учебникам, то вы потратите больше 

времени на поиск информации, нежели на её усвоение и 

повторение. 

 

Ну, а если вы не присутствовали на лекциях и 

практике, у вас нет конспектов, которые бы помогли при 

подготовке, то приходите на сдачу, даже если вообще не 

готовы. Тут работает теория вероятностей. Если не прийти 

на зачёт или экзамен, то шанс сдать его равен нулю. Если 

прийти на зачёт или экзамен без подготовки, то существует 

отличный от нуля шанс сдать предмет. 

 

И самое главное, не ждите ничего хорошего, а тем 

более не требуйте ничего от преподавателя, с которым 

впервые познакомились на экзамене! Вот такие вот советы. Но 

если серьезно – сохраняйте спокойствие и удачи на сессии!  

Валерия ПИСЬМЕННАЯ, 

студентка 13 группы ФЕУП 

 

 

З приходом зими в усіх з'являється передсвятковий настрій, а у 

студентів почуття паніки, адже не за горами сесія! Хочеться 

поділитися з вами кількома порадами, які й досі мені 

допомагають легко подолати цей складний період. 

Порада 1. Не впадайте в паніку. Чесне слово, ну не така вже 

страшна сесія, як її малюють! Що лякає найбільше? З'ясуйте, 

як можна більше про те, що вас чекає, зробивши наступні 

кроки: дізнайтеся, що і коли потрібно здавати (заліки, іспити), 

складіть графік – це допоможе розподілити сили; з'ясуйте 

умови допуску до кожного випробування; запишіть усю 

отриману інформацію прямо в графіку, під конкретним 

іспитом або заліком; за допомогою старшокурсників та інших 

джерел інформації зберіть інформацію про те, як саме 

проходять заліки та іспити з кожної дисципліни. 

Порада 2. Визначення пріоритетів, делегування завдань. 

Виберіть кращу стратегію, щоб підготуватися до кожного 

іспиту й оцінки. Виявіть пріоритети (найбільш складні теми 

для вас; найбільш актуальні і важливі доповіді). Напишіть звіт. 

Потрібно не тільки планувати підготовку до самої сесії, а й 

позначити кроки, які ви вже виконали на цьому шляху 

протягом семестру. 

Порада 3. Мотивація. Працюйте над вашою мотивацією. Чим 

сильніше мотивація, тим легше підготуватися до сесії. 

Визначте для себе мету цього навчання. Пишіть, малюйте, 

роздруковуйте мотиватори. Розмістіть їх на стіні, покладіть у 

зошити і підручники тощо. Ще одна порада – встановіть 

винагороди: як проміжні, так і глобальні. Це посилює 

мотивацію. 

Порада 4. Не відкладайте на потім. Включайтеся в цю гру 

раніше! Особливо, якщо ваш університет має рейтингову 

систему або якщо ви той студент, який відповідально 

ставиться да навчання і дуже уважно стежить за процесом 

накопичування балів протягом семестру. 

Порада 5. Відпочинок. Відпочинок є важливим елементом у 

підготовці до сесії. Не забувайте знаходити час на відпочинок, 

щоб розслабитися й відволіктися від ваших досліджень і 

накопичування знань. Вийдіть на вулицю, вдихніть свіжого 

повітря, прочитайте цікаву книгу, пограйте з домашнім 

улюбленцем (якщо є) тощо... Загалом, зробіть те, що зазвичай 

допомагає вам розслабитися. Головне – не перестаратися.  

Порада 6. Не драматизувати. Будьте впевнені: ви можете 

впоратися з цим! Як згадувалося на початку статті, сесія це не 

так страшно. Однією з причин, що заважають вам готуватися 

до сесії, є саме драматизація ситуації. Життя триває! 

Ось і все! Коротко і ясно! Тепер ви знаєте, як підготуватися до 

сесії. Успіху! 

Катерина КАТЕРИНЧУК, 

студентка 22 групи ФМОІТ 

 

 

Настає початок новорічних свят, закінчення 

навчального семестру і це значить, що скоро у кожному 

вищому навчальному закладі настане пора сесії. У такий 

непростий для студентів час дуже важко розслабитися та 

просто перепочити, адже всі думки спрямовані на пошук 

відповіді на одне питання: «Як закрити сесію?». Багатьом 

студентам-першокурсникам важко адаптуватись до навчання у 

вищому навчальному закладі. У цій статті я дам декілька 

порад саме для студентів, для яких наступає найперша сесія у 

їхньому житті. 

Головне – не хвилюватись, адже саме незнання та 

хвилювання того, що їх чекає перед першою сесією, часто 

викликає страх у студентів першого курсу. Хвилювання – це 

головний ваш ворог, бо якщо ви справді підготувались до 

іспитів, то скласти їх буде значно легше, ніж здається на 

перший погляд. Завжди потрібно вірити у свої сили. Але 

починати готуватись до успішної сесії потрібно ще на початку 

навчання. Ви повинні розуміти, що підготовка до неї 

починається з перших лекцій! Перед кожною наступною 

лекцією варто переглянути конспект – це допоможе засвоїти 

нові знання на основі вже отриманих. Не соромтеся спитати 

у викладача, якщо ви не зрозуміли матеріал. Краще зробити це 

на лекції чи практичному занятті, ніж не знати відповіді на 

іспиті. Також плануйте свою навчальну діяльність 

протягом усього семестру, щоб весь невивчений матеріал не 

звалився на вас лавиною перед сесією.  

Завжди потрібно вірити у краще і робити все, що в 

ваших силах. Усміхайтеся й наповніть серце радістю! 

Студентство – неповторна й захоплююча пора! 

Вікторія ШАДЮК, 

студентка 22 групи ФФБС 
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ПІДГОТОВКА ДО СЕСІЇ 
 

Одним із найбільш хвилюючих 

моментів у житті першокурсника є сесія. Це 

щось нове, незвичне і невідоме. У школі 

такого не було, і студенти не знають, чого 

очікувати, а можуть лише зважати на розповіді 

старшокурсників, коли формують своє бачення 

цієї події. Однак усім без сумніву зрозуміло, 

що до сесії потрібно добре підготуватися. 

 

Перш за все, потрібно вивчити 

необхідний матеріал, щоб почувати себе як 

риба у воді під час іспиту або заліку. 

Найкращий варіант – це вчити все поступово, 

тобто готуватися до кожного семінару і на 

ньому закріплювати тему. Немає нічого 

гарного у тому, щоб останнього вечора сидіти і 

намагатися втиснути у голову хоча б щось. 

Відповідно, ти майже нічого не вивчиш, а 

тільки менше спатимеш та більше 

хвилюватимешся. Загалом, не потрібно 

занадто перейматися результатом. Звісно, 

зовсім не приділяти уваги такому важливому 

питанню не можна, але надмірне хвилювання 

може призвести до стресу, а це нікому не 

треба. 

 

Напевно, для підготовки до сесії буде 

достатньо тієї інформації, яку ми отримуємо на 

лекціях та семінарах, адже повинні 

перевірятися саме ті знання, які ми здобули у 

стінах університету. Проте, на мою думку, не 

буде зайвим почитати ще якісь додаткові 

матеріали. Це не тільки допоможе отримати 

кращий бал, а ще й розширить горизонти 

пізнання та на крок наблизить вас до звання 

професіонала своєї справи. 

Ольга МАРКАРОВА, 

студентка 15 групи ФМЕ 

 

ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ 

Коли перший раз відкриваєте двері 

університету, коледжу чи вузу ви відчуваєте 

незрозуміле почуття, немов потрапляєте в 

новий світ. І це дійсно так: з`являються інші 

предмети, лекції з доцентами і професорами, 

великі аудиторії і незнайомі однолітки. 

Змінюється повністю навколишній світ. Як же 

вижити в цій стихії і гідно зайняти потрібну 

ланку? Якщо ви стали частиною студентського 

світу, то деякі поради вам не завадять. А саме: 

1.Цінуйте свою залікову книжку (це 

ніби ваш паспорт, не довіряйте її третім 

особам, бережіть). 

2.Намагайтеся не пропускати лекції, 

відвідуйте практичні заняття, ходіть на 

практику і все записуйте (в розпал сесії, маючи 

всі лекції з предмету, можна отримати хороші 

бали). 

3.Під час занять не порушуйте 

дисципліну.  

4.Беріть участь у суспільному житті 

вашої групи, курсу або університету: 

самодіяльність, наукові роботи, спортивні 

секції. Обов`язково серед викладачів 

знайдуться поціновувачі ваших талантів та 

великих перемог, що може добре позначитися 

у навчанні й рейтингу:). 

5.Будьте інформаційно підковані: з 

інтернет-ресурсів беріть тільки корисну і 

перевірену інформацію. 

6.Якщо ви хочете закінчити вищий 

навчальний заклад і отримати диплом, 

необхідно бути цілеспрямованим, 

відповідальним і активним. 

  Успіхів! Хай щастить! 

Катерина КАТЕРИНЧУК, 

студентка 22 групи ФМОІТ 
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ЯК ФАКУЛЬТЕТ ФБС ПРИКРАШАВ КОРПУС ДО НОВОГО РОКУ! 
 

З кожним новим днем 

свято Нового року стає 

все ближчим і ближчим 

до нас. Але ми навіть не 

помічаємо, як швидко 

плине час, тому що 

кожний заклопотаний 

своїми справами. 

 

Прогулюючись 

відомою одеською 

вулицею – 

Дерибасівською, ми все можемо поринути у 

казкову новорічну атмосферу, яку створюють 

прикрашені вітрини магазинчиків і святково 

оформлені приміщення торговельних залів. 

Відчувається, що вже зовсім скоро настане це 

довгоочікуване свято. 

 

Зараз студенти готуються до сесії, тому в 

них немає можливості насолодитися цією красою в 

центрі міста. Саме тому разом із командою 

організаторів ми вирішили прикрасити наш 

шостий корпус, щоб студенти мали можливість хоч 

трішки поринути у цю казкову, передсвяткову 

атмосферу. 

 

Після 4 пари ми зібралися і всі гуртом 

почали прикрашати новорічну ялинку. Встановили 

її на другому поверсі, в куточку біля стенда із 

назвою та емблемою нашого факультету. Ми дуже 

довго вагалися, обираючи кольорову гаму для 

нашої новорічної ялинки, але зупинилися на 

червоному та срібному кольорах. Нам здалося, що 

це непогана ідея для оформлення. Не гаючи ні 

хвилини, ми почали прикрашати ялинку 

різноманітними іграшками та великими червоними 

бантами. Наступним етапом було прикрашення 

великим і пишним дощиком, який додавав нашій 

красуні ще більшої казковості. На завершення 

самісіньку верхівку новорічного дерева прикрасила 

чудова зірка. Результат нас здивував. Вийшла 

неперевершена ялинка, я б навіть сказала, одна із 

кращих в усьому світі, адже прикрашалася  вона із 

веселим настроєм та любов’ю. 

 

Але це ще не все. З правого та лівого боку 

від ялинки ми встановили незвичайних 

Снігуроньку та Діда Мороза, які додають ще 

більшої святковості. Їхня особливість полягає в 

тому, що кожний бажаючий може підійти до цих 

фігур, просунути свою голову у вирізане віконце і 

сфотографуватися в образі улюблених героїв. Як 

на мене, це дуже цікава і креативна ідея. Особисто 

я так і зробила й отримала дуже кумедні фото, які 

будуть нагадувати мені про цей час. Наш корпус 

став неперевершеним та казковим! Нехай 

новорічний настрій триває якомога довше! 

Анжеліка КОВАЛЕНКО, 

студентка 12 групи ФФБС 
 

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЛОЖКИ 

ОЛИВЬЕ 
 

Каникулы – это всегда праздник, а зимние 

каникулы – это праздник вдвойне. Новый год, подарки, 

елка, мандарины, концерты, театральные постановки и 

никаких пар. Зимних каникул ждут не только дети, их 

очень ждут студенты. В ОНЭУ зимние каникулы длятся 

целый месяц, казалось бы, куда уж больше. Но даже это 

время пролетит очень быстро. Так давайте же сделаем 

эти дни незабываемыми. 

 

Многие люди просто не знают, как весело 

провести свободное время, и вскоре начинают скучать. 

В первую очередь, чтобы как-то разнообразить 

студенческие дни нужно заняться спортом. На 

протяжении учебного семестра большую часть своего 

времени мы малоподвижны. Мы проводим дни, сидя за 

учебниками или скорее всего за компьютером. 

Каникулы – идеальное время для того, чтобы заняться 

собой после новогоднего оливье. Можно начать с 

утренних прогулок на свежем воздухе, посещения 

спортзала или хотя бы зарядок по утрам. Просто 

выбирайте то, что вам по душе, и проводите время не 

только полезно, но и приятно. 

 

В период сессии, мы часто откладываем просмотр 

любимых сериалов или фильмов, походы в любимые 

места с друзьями. Зимние каникулы – время 

наверстывать упущенное! 

 

А еще лучше, на мой взгляд, отказаться от 

домашних посиделок и отправиться в небольшое 

путешествие. Каникулы – это прекрасная возможность 

на какое-то время сменить обстановку, побывать в 

новом месте, познакомиться с новыми людьми и, 

возможно, даже открыть самого себя. На ФЕУП каждый 

год организовывают зимние поездки в Буковель. 

Правда, как правило, это уже продолжение каникул во 

время учебного семестра! 

 

Каждый выбирает для себя. И на самом деле, как 

именно мы проведем свои зимние каникулы – совсем не 

важно. Главное – чтобы через месяц мы вернулись в 

университет отдохнувшими, полными сил и 

вдохновения для того, чтобы учиться дальше еще более 

продуктивно, чем до этого. 

Екатерина КИСЛИЧКО, 

студентка 25 группы ФЕУП 
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СКОРО РОЖДЕСТВО 

ИЛИ РЕЦЕПТ СОЗДАНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 
 

Несмотря на то, что сейчас у всех студентов начинается сложный этап – завершение семестра и сдача 

экзаменов, не стоит забывать, что уже совсем скоро наступит чудесный праздник Рождество. Поднять себе 

настроение и прочувствовать праздничную атмосферу довольно легко и вот мой рецепт, как это сделать: 

 

Шаг 1. Украсить комнату/квартиру. Ничто так не помогает приблизить праздник и создать уют, как 

рождественско-новогодние украшения. Гирлянды, елочные ветки, игрушки, венки, свечи и другие атрибуты 

праздника вам в помощь. 

 

Шаг 2. Музыка. Еще один элемент праздничной атмосферы – соответствующая музыка и, если речь 

идёт о Рождестве, песен, посвящённых этому празднику, очень много. Вот несколько из моего плейлиста: 

Coldplay «Christmas Lights», Dean Martin «Let it snow», Taylor Swift «Christmas Tree Farm» и отдельного пункта 

заслуживает Рождественский альбом Сии "Everyday is Christmas". 

 

Шаг 3. Покупка подарков. Меня ничто лучше не настраивает на праздник, чем покупка подарков для 

близких и друзей. Помимо самого процесса, прочувствовать Рождественскую атмосферу помогают 

украшенные к празднику магазины. 

 

Всем студентам праздничного настроения, счастливого Рождества и удачной сдачи экзаменов! 

Анастасия ГАЛИЦКАЯ, 

студентка 21К группы ФФБД 

 

ГОВОРИМО ГРАМОТНО!!! 
 

ВИНЯТКОВО – ВИКЛЮЧНО. Замість того, щоб використовувати синонімічні прислівники на позначення 

високої міри ознаки – винятково, дуже, надзвичайно, зловживають штучно створеним словом виключно, пор. правильні 

словосполучення: винятково (дуже, надзвичайно) уважний учень, винятково (дуже, надзвичайно) щастить і 

неправильні: виключно уважний учень, виключно щастить. 

 

У ролі частки бажано замість слова виключно вживати звичні слова тільки, лише, пор.: Уміти говорити і то не 

лише словами; Допомога надаватиметься тільки тим, хто перебуває за межею бідності. 

 

ВЛАСНИЙ – ОСОБИСТИЙ – ОСОБОВИЙ. Часто плутають значення цих слів, утворюючи неправильні 

словосполучення. В одній із радіореклам прозвучало навіть таке: Вишні в особистому соку. Так переклали журналісти з 

російської Вишни в собственном соку, а по-українському треба сказати: Вишні у власному соку.  

 

Правильні вислови: маю власний будинок, маю власну думку, але подаю особистий приклад, бажаю щастя в 

особистому житті; у діловій мові вживаємо словосполучення: особова справа, особове посвідчення, особовий склад; у 

граматиці є термін особові займенники. 

 

Різний зміст мають вислови власний автомобіль («автомобіль, що є власністю певної особи, належний особі») і 

особистий автомобіль («визначений певній особі для користування ним»); різні прикметники вживаємо з іменником 

рахунок: особовий рахунок – у банку, відрядження беруть – за власний рахунок, а зводять з кимось – особисті рахунки.  

 

Синонімічними є вислови на зразок: дати щось комусь у власні руки і дати щось комусь особисто в руки; 

з’явитися особисто і розмовно-знижений з 'явитися власною персоною. 

 

Джерело: журнал «Культура слова» (2000 р., Вип. 53-54, С. 144-145). 

 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ! 

18.11     Величко Геннадій Олександрович, професор кафедри ФМ та ФР 

20.11     Коверда Анатолій Васильович, доцент кафедри ЕА  

21.11     Гейна Оксана Володимирівна, доцент кафедри М та ППП 

08.12     Козак Юрій Георгійович, завідувач кафедри МЕВ 

 

Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів 

та студентів ОНЕУ висловлюють подяку ювілярам 

за плідну працю, щиро вітають їх та бажають 

щастя, здоров’я й творчого натхнення! 
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