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Мне так хочется дождаться весны. Слышать бодрое 
пение птиц по утрам. Видеть розовый вечер и желтую 
мартовскую пыль с мимоз, которая сыпется женщинам 
на волосы. Чувствовать мягкие, как драгоценный мех, 
весенние сумерки – лиловые, оранжевые и фиолетовые, 
окутывающие город. Идти вдоль набережной, всматри-
ваться в Черное море, колеблющееся пыльным светом 
звезд. Весной все вокруг становится иным, чудным, 
особенным. Весна не томит жарой, как лето и обжигает 
морозным холодом, как зима. Весна околдовывает все 
особой магией, легким ветерком, влюбленностью, при-
сущей только ей гармонией и вдохновением. Мне так 
хочется дождаться весны, когда все вокруг – и море, и 
цветущие деревья, и город – все сливается в хрусталь-
ную чашу, полную искр, морских брызг, тепла, теней и 
ветра.

Наталия ВлаСЕНкО, РR-сектор ФМЭ

З року в рік, кожної ранньої весни до нас приходить найпрекрасніше 
свято, що символізує мить, коли прокидається природа, - День 8 Березня. 
О цій порі розквітає весна, і в наших серцях прокидаються найтепліші 
почуття любові та ніжності.

А найбільше наше щастя, наша турбота і радість — це, звичайно 
ж, ви, любі жінки. Жінка-берегиня, жінка-мати, жінка-подруга – ніжне 
створіння, дароване людству Богом. Саме ви несете в собі продовження 
життя, і без вас не було б на світі стільки тепла і любові.

Нехай ця весна принесе вам радість життя, відчуття оновлення, оп-
тимізму та впевненості.

Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця і дарують окрилення. 
Залишайтеся завжди такими ж неповторними, трепетними та загад-
ковими, щоб натхненним поетам, художникам і філософам знову і знову 
хотілося творити. 

Тож бажаю вам щирого кохання, родинного тепла, злагоди, творчого 
натхнення і весняного настрою!

 З повагою ректор М.І.Звєряков, 
голова профкому Т.С.Корольова

Микола Костянтинович Реріх сказав: «Коли у домі 
важко, то звертаються до жінки. Коли більше не допома-
гають розрахунки та обчислення, коли ворожнеча та вза-
ємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жін-
ки. Коли злі сили беруть гору, тоді кличуть жінку».

Отож, бережіть своїх жінок, шануйте їх, щоб було до 
кого звернутися в тяжку годину. Знайте, що старість і 
хвороби приносить не стільки праця, як сердечні рани, 
хвилювання і переживання.

ВОНа пРийшла
Вона прийшла непрохана й неждана, 
І я її зустріти не зумів.
Вона до мене випливла з туману
Моїх юнацьких несміливих снів.
Вона прийшла, заквітчана і мила,
І руки лагідно до мене простягла,
І так чарівно кликала й манила,
Такою ніжною і доброю була.
І я не чув, як жайвір в небі тане,
Кого остерігає з висоти...
Прийшла любов непрохана й неждана
Ну як мені за нею не піти?

Василь Симоненко

Сердечно вітаю ваС зі 
Святом 8 Березня,
з наСтанням веСни!

Бережіть жінок

мне так хочетСя 
дождатьСя веСны

якщо вони дарують квіти...
аБо що підСвідомо чоловіки хочуть нам 

Сказати коли дарують квіти?
Отримуючи букет, ми навряд чи думаємо про те, 

що він багато може розповісти про того, хто його по-
дарував. А кожна квітка вміє говорити — кожна щось 
та й символізує. З давніх часів, даруючи ту чи іншу 
квітку, можна було зізнатися в коханні, висловити 
замилування, обурення, здивування, попередити про 
небезпеку тощо. Отут відігравала роль кожна деталь 

— і кількість квіток, і їхній колір, і поєднання різ-
них квітів у букеті... Квітами можна було «надіслати 
лист» і «відправити відповідь». Таке листування на-
багато романтичніше й куди більше говорить серцю, 
ніж звичайні записки.

Отже, пропонуємо вам навчитися розуміти мову 
квітів.

«я кохаю 
тебе, але не на-

важуюся зізнати-
ся» – він невпевнено 
протягує букетик с 
ніжних конвалій 
і сором’язливо 

опускає очі. 

«я без-
тями зако-

ханий» – хоче 
сказати він, коли 
дарує бузок чи 

тюльпани.

«я захоп-
лююсь твоєю 
красою!» – не-

мов говорить він, 
протягуючи тобі 
букет яскравих 

маків.

«я 
готовий 

на все заради 
тебе!» – таке 
послання пе-
редають білі 

троянди.

«я вдяч-
ний тобі за 

розуміння і під-
тримку, за злагоду, 
що панує між на-
ми...» – каже він, 

даруючи  
ромашки.

«я у за-
хваті від твоєї 

ніжності, тендіт-
ності, жіночності...» 

– має він на увазі, 
даруючи тобі во-
лошки, жасмин, 

проліски.

«я палко 
кохаю тебе!» 

– зізнається він 
букетом черво-
них гвоздик чи 

троянд.

«я маю 
тобі дещо 

сказати...» – 
натякає він, 

даруючи жор-
жини.

«ти за-
вжди будеш 

у моєму серці... 
І ти пам’ятай ме-
не...» – хоче ска-

зати він, коли 
дарує неза-

будки.

«я ціную 
нашу друж-
бу», – думає 
він, купуючи 

для тебе 
фіалки.

Білі лілії 
мають пере-
конати, що у 
нього до тебе 
лише чисті 

наміри. 
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21 февраля студенты ОНЭУ имели возмож-
ность поблагодарить за героизм и стойкость, 
проявленные в дни тяжких испытаний, испы-
таний войны своих защитников. К нам в гости 
пришел ветеран Великой Отечественной вой-
ны Тамендаров Богдан Михайлович, воины-ин-
тернационалисты, поучаствовавшие в военных 
действиях в Афганистане, Новожилов Иван Ива-
нович и Новожилова Нина Григорьевна, а так же 
наши будущие защитники, студенты-курсанты 
Александра Долгих и Дмитрий Побережнюк.

Богдан Михайлович, выпускник нашего 
университета, рассказал нам обо всех тяготах 
войны, о страшных потерях и том, как про-
стые люди становились настоящими героями. 
Слезы на глазах ветерана – вот самая настоя-
щая эмоция и самая трогательная секунда этой 
встречи. Нина Григорьевна смогла донести до 
нас важность и значимость женщин в войне, 
ведь самые хрупкие и нежные девушки нарав-
не с мужчинами защищали мир и покой. Иван 
Иванович напомнил, что в этом году семиде-

сятилетний юбилей освобождения Одессы, 
нашего города-героя, от немецко-фашистских 
завоевателей и предложил каждому из нас по-
участвовать в празднованиях. Я уверенна: он 
смог достучаться до сердца каждого нашего 
студента, и мы отдадим в этот день должное 
нашим героям! Отдельно хотелось бы отметить 
важнейшие слова курсантов о том, что мы дейс-
твительно должны помнить об этих подвигах, 
чтить память погибших и искренне благодарить 
выживших. 

День Защитника Отечества праздник имен-
но этих людей! Спасибо огромное нашим гос-
тям за теплые и искренние слова, за все, что они 
для нас сделали и делают! Низкий поклон от 
всех студентов ОНЭУ! Спасибо нашей Сусанне 
Васильевне за возможность общаться с такими 
людьми! Очень важно сохранить в сердцах мо-
лодых людей огонек любви и благодарности ве-
теранам за тот мир, в котором мы живем!

МаРия каРаЧЕВСкая, 
PR-сектор ФМЭ

Я считаю, что ничего идеаль-
ного не существует, но все же 
можно назвать определенные чер-
ты и качества, которыми должен 
обладать настоящий студент.

Итак, первым делом правиль-
ный студент должен иметь хо-
рошую успеваемость. Учеба для 
такого студента является перво-
начальной задачей при поступле-
нии. И именно данный критерий 
необходимо поставить на первое 
место, ведь меньшинство может 
похвастаться тем, что собирается 
поступать именно за знаниями.

Вторым критерием являет-
ся общественная деятельность. 

Данный критерий является не-
маловажным и имеет место 
быть, если вы хотите приравнять 
себя к правильному студенту. 
Приветствуется ваше участие в 
студенческих КВН и иных куль-
турно-массовых мероприятиях, 
которые, так или иначе, подде-
рживают общественную жизнь 
вашего учреждения.

Следующим аспектом явля-
ется присутствие лидерских ка-
честв. Именно люди-лидеры не 
ищут легких путей и наиболее 
активны в любом коллективе, 
главное, чтобы их активность 
была направлена в мирное русло.

Немаловажным качеством 
для студента является постоян-
ное саморазвитие и самообразо-
вание. Те, кто искренне считает, 
что знаний, полученных в ау-
диториях, будет достаточно для 
того, чтобы стать настоящим 
асом в своей профессии, силь-
но заблуждаются. То, что дают 
нам преподаватели – лишь база, 
фундамент.

Организованность – еще од-
но полезное качество. «Студент 
– это супергерой, который за две 
недели декабря успевает сделать 
все то, что должен был сделать 
за сентябрь, октябрь, ноябрь и 

декабрь» – гласит студенческая 
шутка. Но я считаю, что это не-
правильно. Ведь, рационально 
распределив нагрузку можно 
успеть гораздо больше, чем если 
откладывать все до последнего. 

Подведя итог, можно со-
ставить портрет «идеального» 
студента. Идеальный студент 
тот, кто серьезно посещает все 
значимые занятия. Это не круг-
лый отличник, но у него нет осо-
бых проблем с учебой, долгов, 
хвостов и прочего. Это тот, кто 
учится с самого первого дня се-
местра, а не включается в уче-
бу в самом конце. Тот, у кого 
учеба на первом плане, но он 
не забывает и другие ценнос-
ти, увлечения и интересы. Это 
эрудированный человек, разно-
сторонне развитый, умеющий 
искренне отрываться и быть 
счастливым даже после напря-

женного дня и большого коли-
чества пар. Это тот, кто никогда 
не отчаивается и всегда готов 
познавать новое, идти в ногу со 
временем и в то же время брать 
от жизни все.

Ну а закончить свою статью 
хочу ответом на вопрос «Кто для 
вас идеальный студент» одного 
из преподавателей: «Настоящие 
студенты – люди, способные 
создавать проблемы, а потом 
мужественно их преодолевать, 
ночами сидеть в социальных се-
тях, а утром бодро идти на заня-
тия и даже что-то отвечать, при 
этом умеющие выучить экзамен 
за одну ночь… и так в течение 
пяти лет… Разве это не чудо? 
Вывод: настоящие студенты – 
волшебники!»

ВиктОРия 
ЕНГУлатОВа, 

студентка 31 группы УЭФ

5 качеСтв, которыми должен оБладать Студент

вСтреча С ветеранами
Мама, тополь за окном родного дома, улица моего детства, школа, дорога в жизнь 
– все это маленькая родина каждого человека. пусть она называется Одесса, киев, 
Днепропетровск, тернополь, Сычавка, каменка… Все равно это наша общая боль-
шая и прекрасная Родина. 
В минуты тяжких испытаний лучшие люди страны становятся на защиту Родины, 
то есть каждого из нас.

идеальный студент – какой он? На этот вопрос совершенно по-разному ответят и сами 
студенты и преподаватели. к тому же с течением времени образ «идеального» студента 
меняется. Если еще лет десять – пятнадцать назад на первое место ставили такие качес-
тва, как дисциплинированность, прилежание, ответственность, то сейчас большинство 
преподавателей хотели бы видеть в своих студентах такие качества как креативность, 
аналитическое мышление и т.п.

Особенности и разли-
чия социальной ответс-
твенности мы, студенты 
факультета международ-
ной экономики, рассматри-
вали на тренинге, который 
проходил 21 февраля. Тре-
нинг проводили Давыден-
ко Ирина Владимировна 
(к.э.н., доцент кафедры 
экономики и управле-
ния туризмом) и Росецкая 
Юлия Болеславовна (к.э.н., 
доцент кафедры общей 
экономической теории). 

Социальная ответс-
твенность не предпола-
гает, что человек может 
выбирать: он просто сле-
дует обязанностям, пред-
писанным его роли 
(студента, работника, сы-
на или дочери, родителей 
и т.д.). Конечно, он может 
выбирать саму роль, но 
выбрав ее, он далее обязан 
подчинить себя ее функ-
циям, иначе он прослывет 
безответственным челове-
ком. Поэтому социальную 
ответственность можно 

также назвать ролевой от-
ветственностью.

Деловая ответствен-
ность - ответственность 
перед делом. Деловая от-
ветственность может быть 
рассмотрена также как ва-

риант социальной ответс-
твенности.

К сфере деловой от-
ветственности относят 

ответственность за дело, 
ответственность за де-
ловые инициативы, от-
ветственность за выбор 
средств, ответственность 
за результат.

Говоря об универси-

тете, отметим, что его 
можно рассматривать не 
только со стороны учеб-
ного заведения, но и под 

другим углом, в качестве 
корпорации, организации, 
которая объединяет тру-
довые ресурсы, студентов 
и производит в качестве 
конечной цели свой глав-
ный продукт – знания. В 
ходе дискуссии мы при-
шли к выводу, что наше-
му университету присуща 
социальная (деловая) от-
ветственность, поскольку 
в стенах ОНЭУ реализует-
ся множество различных 
интересных проектов и 
мероприятий, которые 
накладывают на студен-
тов-организаторов опре-
деленные обязательства, 
учат быть ответствен-
ными, пунктуальными, 

внимательными, воспиты-
вают волевые качества.

Так, например, среди 
перечисленных студен-
тами инициатив и мероп-
риятий можно отметить 
студенческое самоуправ-
ление, участие в концертах 
и конкурсах, ярмарки ва-
кансий, программы двой-
ных дипломов, AISEC, 
организация помощи в 
детские дома и приюты 
животных, различные ак-
ции, (напр. Акция против 
курения), Месяц добрых 
дел и т.п.

Таким образом мы ви-
дим, что культурно-обще-
ственная жизнь студентов 
ОНЭУ весьма богата и 

разнообразна. Меропри-
ятий и проектов много, 
но может быть еще боль-
ше! Университет всегда 
приветствует новые на-
чинания и предложения, 
а преподаватели, как за-
верила нас Ирина Влади-
мировна, всегда пойдут 
на встречу, выслушают 
и поддержат. Никогда не 
стоит бояться брать на се-
бя ответственность, осо-
бенно если это касается 
интересных полезных дел 
и проектов, ведь всегда 
найдутся люди, которые в 
этом могут помочь. 

Наталия 
ВлаСЕНкО, 

РR-сектор ФМЭ

тренинг по Социальной 
ответСтвенноСти на ФмЭ

помните цитату из замечательного произведения Экзюпери «Маленький 
принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». так же само можно про-
вести параллель с ответственностью за наши поступки, дела, обещания: 
мы несем ответственность перед людьми и данными им обещаниями 
(обязательствами). такой вид ответственности определяют как социаль-
ную ответственность. 
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15 лютого 2014 р. виповни-

лося 25 років з часу виведення 
радянських військ з Афганіста-
ну. Війна в Афганістані, за оцін-
ками військових експертів та 
істориків, була повномасштаб-
ним збройним конфліктом, у 
якому Радянській Союз висту-
пив на боці тодішнього уряду 
Афганістану, що вів боротьбу 
з моджахедами. Війна розпоча-
лась у грудні 1979 р. нападом 
спецпідрозділів КДБ СРСР на 
президентський палац у Кабулі 
й вбивством президента країни 
Х.Аміна та введенням в країну 
«обмеженого контингенту» Ра-

дянської Армії (чисельністю до 
100 тис. особового складу). Вій-
на, за офіційними радянськими 
даними, тривала до виводу ос-
новної маси радянських військ 
15 лютого 1989 р. В результаті 
цієї війни загинуло (за міжна-
родними даними, прийнятими 
також і СРСР) близько 1,5 млн. 
або 10% з числа тодішнього на-
селення країни. Радянські втра-
ти, за офіційними даними СРСР, 
становили близько 15 тисяч вій-
ськовослужбовців. 

Політичні передумови та по-
чаток військових дій. У вересні 
1979 р. до влади, в результаті за-

колоту, прийшов жорсткий лідер 
НДПА Хафізулла Амін, репре-
сивна політика якого викликала 
спротив основної маси афганців. 
У країні фактично спалахнула 
громадянська війна, яка загро-
жувала самому існуванню про-
комуністичного уряду, а отже 
вторгнення радянських військ в 
Афганістан ставало неминучим. 
Натомість в Кремлі Л.Брежнєв 
фактично вже не міг повною 
мірою керувати державою, 
ініціатива все більше перехо-
дила до «силовиків». Ідею вій-
ськового розв’язання проблеми 
подав голова КДБ Ю.Андропов. 
Шеф КДБ, у руках якого зосере-
дилася значна влада, саме тоді 
намагався скористатися наго-
дою очистити «Авгієві стай-
ні» соціалістичного табору від 
найодіозніших фігур, що комп-
рометували комуністичну ідею. 

10 грудня 1979 р. міністр 
оборони СРСР Д.Устинов дав 
усне розпорядження Генштабу 
розпочати підготовку до десан-
тування елітної 103-ї Вітебської 
дивізії, п’яти дивізій військо-
во-транспортної авіації, а також 
підвищити боєготовність двох 
(5-ї та 108-ї) мотострілецьких 
дивізій у Туркестанському вій-
ськовому окрузі. Крім того, в 
ТуркВО і Середньоазіатському 
округах було мобілізовано до 
армії 50 тис. новобранців. На-

родне господарство передало 
збройним силам понад 8 тис. 
автомобілів, війська й техніка 
підтягувалися до кордону. Рі-
шення ввести радянські війсь-
ка в Афганістан ухвалили на 
підмосковній дачі Л.Брежнєва 
його найближчі соратни-
ки – М.Суслов, Ю.Андропов, 
Д.Устинов, А.Громико. Дане 
рішення було прийнято вкрай 
вузьким колом - неповним скла-
дом Політбюро ЦК КПРС. 

Через пекельне горнило 
радянсько-афганської війни 
пройшло понад 160000 україн-
ців. З них 2378 загинули, значна 
кількість вважається зниклими 
безвісти або тими, що потрапи-
ли в полон. Поранення отрима-
ли понад 8000 українців, з них 
4687 повернулися додому ін-

валідами. Із 72 осіб, удостоєних 
за роки «афганської» війни зван-
ня «Герой Радянського Союзу», 
11 є українцями. Такою була 
ціна впертих спроб поширити 
соціалізм радянського зразка в 
далекій азійській країні, люд-
ська ціна виконання «інтерна-
ціонального обов’язку». Чверть 
століття відділяє нас від завер-
шення події, з якої вкрай важ-
ливо винести вірний історичний 
урок: жодна ідеологема, полі-
тична мета не варта принесен-
ня на її вівтар людського життя, 
тим більше масових жертв серед 
власного й сусіднього народів. 

Ю.Б.МаХІНла, 
старший викладач 

кафедри філософії, історії 
та політології

аФганСький злам

Навряд чи хтось може залишитись 
байдужим від красивого жовтого лис-
тя, яке опадає в цю чудову осінню по-
ру року і створює незвичайної краси 
килими на землі. Крім своїх пейзажів, 
щедрих дарів принесла нам осінь і да-
ри нашої молоді: зірочки таланту і на-
снаги, радості і безсумнівної творчості 
студентів першого курсу Одеського 
національного економічного універ-
ситету, який щороку проводить одне 
з наймасштабніших подій – «Студент-
ську осінь». Саме ця мить є першим 
квитком у студентське життя, перші 
посмішки та знайомства, пошук но-
вих друзів, занять та інтересів…

Студосінь – це та пора, що від-
криває безмежні ворота для тих, 
хто завжди дивує чимось новим та 
оригінальним. У цю мить проявля-
ються скриті здібності майбутніх еко-
номістів, що самостійно й оригінально 
виконуються нариси з творчості, спі-
вають, танцюють і не залишають бай-
дужим до такої події кожного з нас. 
Захід відбувся 22 жовтня 2013 р. в па-
лаці Одеської Музкомедії. Концертна 
програма складалася з трьох частин: 
вокалу, КВН і танців. А оцінювало 
студентів непохитне журі.

Першим на сцені був представ-
лений вокал. Сила голосу, його ми-
лозвучність в деякі моменти досягала 
таких меж, що залишаєшся очаро-
ваним незвичайним співом. Ніжна 
мелодія, наче тоненькою стрічкою, 

повзла повз думки і просто зачарову-
вала. Бездоганна підготовка, витон-
чена майстерність була показана на 
вищому рівні. І після виступів мож-
на тільки сказати, що вокал – це ли-
ше вершина айсбергу. Перше місце 
в цій номінації зайняла Литвин Юля, 
що представляла факультет економі-
ки і управління виробництвом. Саме 
її сильний жіночий голос дав змогу 

поринути у народне буття,стати його 
невід’ємною частиною. Друге місце 
зайняв обліково-економiчний факуль-
тет, а третє – факультет міжнародної 
економіки. Безперечно таланливі всі, 
але журі обирає найкращих.

Гордістю ОНЕУ завжди були ко-
манди КВН, що відрізняються своїм 
настроєм, музичністю і подачею жар-

тів. Але сьогодні до їх складу увійшли 
тільки першокурсники. Дотепні жарти 
від кожного факультету, радість, не-
скінченний сміх і прекрасний настрій 
подарували студенти. Кожна команда 
відрізнялась своєю зовнішністю, під-
ходом до глядачів, сценками та неод-
норідністю жанрів. Яскраве шоу, що 
дало незабутні враження. Були у за-
хваті й глядачі, й команди. Проте тіль-
ки деякі з них відчули на собі щасливі 
моменти перемоги. За рішенням журі 
перше місце – кредитно-економічний, 

друге – економіки і управління вироб-
ництвом і третє розділили команди 
двох факультетiв: обліку та міжнарод-
ної економіки. 

Танець може бути різним, як жит-
тя. Хтось шукає через нього сенс бут-
тя, а хтось шукає в ньому себе. Хтось 
проживає у танці ціле життя, а хтось 
живе танцем. У той час, коли на сцені 
виступали хореографічні гуртки фа-
культетів танцем почав жити кожен. 
Їхні виступи - це окрема завершена 
історія, яку виражали та доносили 
до глядача за допомогою танцюваль-
ної лексики. Хтось поринав у спорт, 
а хтось був у дитинстві,чи звертався 
до музики у складному та багатогран-
ному житті танців і співу. Прекрасна 
підготовка і море емоцій. За розсудом 
журі перше місце було надано коман-
ді міжнародної економіки, друге рів-
ноправно займають гуртки економіки 
і управління виробництвом та фінан-
сово-економічний, і на третю сходин-
ку виходить обліково-економічний 
факультет.

Від емоцій і вражень отриманих 
від виступаючих, душа була перепов-
нена! Всі молодці! Вітаємо першо-
курсників, переможців «Студентської 
осені 2013», з їх дебютом на сцені.

аРтЕМ МIшкЕВиЧ, 
студент 15 групи ФЕУВ

СтудоСIнь в онеу вітаємо ювілярів!

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!

01.01 Мількін Сергій Миколайович, електрик 
дільниці

02.01 костарєва Світлана павлівна, швейцар нав-
чального корпусу № 1

12.01 перепельчук тетяна Вікторівна, старший 
викладач кафедри УП і ЕП

16.01 Максимова Валентина артемівна, сторож 
відділу охорони

08.01 Сверлюк Олександр Вікторович, електрик
31.01 Душко Ірина Вікторівна, черговий по гурто-

житку № 2

03.02 Галасюк Світлана Сергіївна, доцент кафед-
ри ЕУТ

08.02 танасюк Ірина Михайлівна, доцент кафед-
ри ЕП

09.02 пендюр Ольга анатоліївна, прибиральниця 
службових приміщень 

11.02 Чефранова людмила Володимирівна, каш-
телян гуртожитку № 3

17.02 Беляєв леонід Васильович, старший викла-
дач кафедри ЕК

14.02 Мунтян Володимир петрович, електрик 
дільниці 

19.02 Скрябнєв Михайло Миколайович, началь-
ник ДЗНВП

24.02 Захарова Валентина Миколаївна, старший 
інспектор відділу кадрів

24.02 Степова тамара Григорівна, доцент кафед-
ри БО та А

01.03 Скопа Олександр Олександрович, завіду-
вач кафедри ІС в Е

04.03 тарасевич Наталія Вадимівна, доцент ка-
федри БС

13.03 Навалова Валентина Іванівна, комендант 
гуртожитку № 2

14.03 петрик Володимир Олексійович, головний 
енергетик

26.03 Мітріченко Надія Іванівна, прибиральниця 
службових приміщень

27.03 тігієва люся петрівна, інспектор НМВ
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Трагическое известие 
о безвременном уходе 
коллеги, руководителя ка-
федры, видного ученого 
Владимира Константино-
вича Кубликова, болью 
отозвалось в сердцах всех, 
кто знал и работал с этим 
замечательным челове-
ком.

Владимир Констан-
тинович отличался твор-
ческим подходом ко всем 
видам деятельности, будь 
- то организация учебного 
процесса, научная или воспитательная работа.

Придя на кафедру финансового менеджмента и фон-
дового рынка Кубликов В.К. придал новый импульс в 
работе коллектива: совершенствовании учебных пла-
нов, создании магистерских программ, подготовки и 
содержания дипломных работ – везде он привносил сов-
ременное понимание, европейское видение перспектив 
развития образования в высшей школе.

В 2009 году Владимир Константинович защитил до-
кторскую диссертацию. В 2010 году Кубликов В.К. воз-
главил кафедру финансового менеджмента и фондового 
рынка ОНЭУ и благодаря широте научных интересов 
сформировал новое направление исследований аспиран-
тов и молодых ученых кафедры.

Владимир Константинович пользовался признанием 
и уважением отечественных и зарубежных ученых, еже-
годно организовывал международные конференции и 
встречи по важнейшим проблемам финансовой теории.

В арсенале Владимира Константиновича, как учено-
го, более 70 научных и методических работ, в их чис-
ле – 4 монографии, 5 учебных пособий с грифом МОН 
Украины.

Под его руководством коллектив кафедры успешно 
завершил комплексную научную тему и подготовил к 
изданию монографию.

Требовательность к сотрудникам сочеталась у Вла-
димира Константиновича с доброжелательностью, 
готовностью помочь и советом, и делом. Интеллигент-
ность, высокая общая культура способствовали утверж-
дению теплой, душевной атмосферой жизни кафедры, 
росту творческих сил молодых ученых. 

Владимир Константинович запомнится нам вы-
сокопрофессиональным, эрудированным коллегой, 
добрым и отзывчивым человеком, творческим и ответс-
твенным педагогом, прекрасным отцом и мужем: чело-
веком, заслуживающим светлую память.

Ректорат, профсоюзный комитет, 
кафедра финансового менеджмента и 

фондового рынка Одесского национального
 экономического университета

 

Інновація – це впровадження, введення досягнень 
науки, передового досвіду в галузях управління, органі-
зації праці, технологій. Туризм - одна з важливих галу-
зей економіки будь-якої країни. У багатьох державах 
він входить до числа основних джерел доходу. Інновації 
в туризмі – це не тільки створення нових туристичних 
маршрутів, проектів і т.д., але й розробка і впроваджен-
ня сучасних технологій, програм, які дозволяють оп-
тимізувати роботу в туристичній галузі.

Враховуючи актуальність даної теми, ми, студенти 5 
курсу спеціальності «туризм», як раз і вивчали різноманіт-
ні інноваційні технології в туризмі. Петриченко Павло 
Анатолійович (к.е.н., доцент кафедри економіки та управ-
ління туризмом) разом з компанією «Студія ПЛЮС» ор-
ганізував для нас вивчення програмному комплексу В52 
® Готель. Що собою представляє даний комплекс?

Програмний комплекс В52 ® Готель дозволяє ефек-
тивно управляти об'єктом будь-якого розміру, від не-
великих готелів до великих готельних комплексів. 
Номерний фонд, ресторани і бари, спортивні та роз-
важальні центри - все підпорядковано оперативному 
управлінню. Гнучкість і оперативність програмного 
комплексу дозволяє максимально швидко і чітко прий-
мати маркетингові рішення, підвищити рівень обслуго-
вування гостей, знизити витрати і підвищити фінансові 
показники підприємства.

Навчальний процес проходив у комп’ютерної лабо-
раторії 3-го навчального корпусу ОНЕУ, де компанія 
«Студія ПЛЮС» безкоштовно встановила серверну 
версію програмного комплексу В52 ® Готель. По за-
вершенні навчання та проведені тестування студенти 
отримали сертифікати, які засвідчували успішне про-
ходження навчальної програми «Базовий курс роботи з 
програмним комплексом В52 ® Готель». Від себе та від 
імені усіх студентів можу впевнено сказати, що навчан-
ня справді було цікавим та корисним; це була не просто 
теорія, а справжня практика, навчання в процесі робо-
ти, безпосереднє знайомство з реальною системою бро-
нювання, яка використовується в готелях. Я певна, таке 
практичне навчання не мине дарма, а навпаки – стане 
поштовхом навчатися далі, й знайомитись з новими тех-
нологіями та програмами в туризмі.

НаталІя ВлаСЕНкО, 
РR-сектор ФМЕ
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илл Брайсон – и ав-
тор, и путешествен-
ник – воссоздает 

в книге маршрут своего 
путешествия по Европе: 
Хаммерфест, Осло, Па-
риж, Брюссель, Кельн, 
Амстердам, Копенгаген, 
Стокгольм, Рим, Милан, 
Комо, София… - это не-
полный список городов, 
которые посетил автор. 
Каждый город, каждый 
уголок – по-своему уни-
кален и колоритен, и эта 
колоритность мастерски 
преподносится Брайсо-
ном в своем рассказе, щед-
ро сдабриваясь иронией, 
шутками и размышления-
ми на тему. «Путешествие 
по Европе» - не гид-путе-
водитель, а увлекательное 
повествование о не менее 
увлекательном путешест-
вии.

«…какая странная 
вещь туризм. Ты летишь 
в чужую страну, оставляя 
дома комфорт, а затем тра-
тишь огромные деньги и 

время на бесплодные по-
пытки получить те самые 
удобства, которые не ут-
ратил бы, оставшись до-
ма…» И все же, несмотря 
ни на что, мы путешес-
твуем! Не столько ради 
удобства или комфорта, 
шопинга или моды, а ско-
рее ради впечатлений. 
Впечатления от путешес-
твий – их не купить ни за 
какие деньги. За деньги 
купишь только лишь би-
лет в место назначения.

«Спрашивается, кому 
может взбрести в голову 
тащиться 30 часов авто-
бусом из Осло до зимнего 
Хаммерфеста? Это самый 
северный город Европы…
Такое могло случиться 
только со мной. Дело в 
том, что я загорелся мыс-
лью увидеть северное 
сияние…» Вот так все и 
началось…

Наталия
ВлаСЕНкО, 

РR-сектор ФМЭ

Факультет экономики и управления производством 
известен инициативностью студентов и их стремлением 
проявить себя в разных направлениях. В этом факуль-
тет старается полностью поддержать своих студентов. 
Одним из ярких примеров является проведенный кон-
курс «Визитка групп», в котором каждая группа перво-
го курса ФЭУП должна была представить себя, раскрыв 
свои таланты. Участники поистине удивили различны-
ми подходами к поставленной задаче: были танцы, сцен-
ки, песни, в том числе написанные самими студентами 
про их группу, видео-визитки групп и многое другое. 

Все группы превосходно показали себя, из-за чего жюри 
было очень трудно выбрать лучших. Путем долгих раз-
мышлений и споров призовые места распределили сле-
дующим образом:

1 место – 15 группа ФЭУп
2 место – 11 группа ФЭУп
3 место – 13 группа ФЭУп

Спасибо всем участникам за море позитивных эмо-
ций, а так же студенческому самоуправлению ФЭУП за 
организацию этого мероприятия!

PR-сектор ФЭУп

визитка групп ФЭуп

путеШеСтвие
по европе
путешествие. «В загадочном ме-
ханизме путешествий есть нечто, 
заставляющее нас двигаться, ни-
когда не останавливаясь.»
путешествие – это всегда поиск и 
возвращение: поиск чего-то ново-
го – вкусов, цветов, впечатлений, 
возвращение - к самому себе, на-
стоящему, без прикрас.

БезкоШтовний тренінг для Студентів мав великій уСпіх

Б

памяти коллеги,
заведующего кафедрой,

д.э.н., профессора
Одесского национального

экономического университета 
кубликова В.к.


