
	 Для	кожного	з	нас	Новий	рік	асоціюється	із	чимось	незвіданим	і	незвичайним.	Мабуть,	саме	так	
проявляється	чарівність	новорічного	свята,	яке	несе	із	собою	особливий	настрій	та	очікування	справжньо-
го	дива.	На	новий,	2016	рік,	ми	покладаємо	великі	надії,	сподівання	на	здійснення	найзаповітніших	мрій,	
потаємних	бажань.	
	 У	передсвяткові	дні	нам	усім	варто	згадати,	що	відбулося	у	2015	році:	радощі	й	печалі,	зустрічі	й	
прощання,	успіхи	й	невдачі…	
	 Хочу	відзначити,	що	численний	колектив	університету	попрацював	плідно.	Нас	чекає	новий	рік,	
нове	творче	життя,	а	значить,	і	нові	цікаві	проблеми,	нові	наукові	дослідження,	нові	вагомі	результати.
	 З’являються	плани	на	майбутнє,	бо	на	те	він	і	Новий	рік,	щоб	мріяти,	планувати	й	обов’язково		
вірити	в	кращі	зміни	в	житті.	
	 Новий	рік	–	це	сімейне	свято.	Наш	університетський	колектив	–	дружня	родина,	яка	є	єдиним	ці-
лим,	і	водночас	кожен	є	особистістю,	потрібним	для	багатогранної	діяльності	університету.	Усе,	що	від-
бувається	у	стінах	alma	mater,	–		це	наше	багатоаспектне	творче	життя.	
	 Майбутнє	вишу	колектив	Одеського	національного	економічного	університету	пов’язує	із	постій-

ним	розвитком	науково-дослідної	роботи,	котра	передбачає	охоплення	фундаментальних	і	прикладних	
досліджень.	Головні	зусилля	науковців	спрямовані	на	розв’язання	актуальних	проблем	сучасного	розвитку	
економіки	України.

 Керівництво	університету	постійно	дбатиме	про	те,	щоб	підвищити	якісний	рівень	навчання	майбутніх	
фахівців-економістів	до	європейського	рівня.	

 Щиро	вітаю	викладачів,	студентів,	аспірантів,	асистентів,	навчально-
допоміжний	персонал,	усіх,	хто	докладає	зусиль	для	успішного	виконання	завдань,	із	Новим	роком	і	
Різдвом	Христовим!	Бажаю	Вам	миру,	злагоди,	добробуту,	міцного	здоров’я,	всіляких	гараздів,	творчих	
успіхів,	нових	звершень!

М.	І.	Звєряков,
ректор	Одеського	національного

економічного	університету

	 Ровно	 пятьде-
сят	 лет	 назад	 в	
истории	 нашего	
университета,	 тог-
да	 еще	 института	
народного	 хозяй-
ства,	 произошло	
событие,	 которое	
по	 праву	 может	
считаться	 знако-
вым.	 Родился	 фа-
культет,	 судьба	 ко-
торого	 изначально	
была	 обречена	 на	
успех.	 В	 1965	 году	
был	 создан	 плано-
во-экономический		

факультет	(ПЭФ).	В	1993	году	ПЭФ	был	прео-
бразован	в	«Факультет	экономики	и	управле-
ния	производством»	(ФЭУП).
	 Прежде	 всего	 хочу	 отметить,	 что	фа-
культет	 экономики	и	 управления	 производ-
ством	имеет	богатую	историю.	Мы	с	 гордо-
стью	 можем	 сказать,	 что	 всегда	 занимали	
и	 занимаем	 ведущие	 позиции	 во	 всех	 об-
ластях	 студенческой	 жизни.	 Благодаря	 на-
копленному	 опыту,	 традициям,	 поддержке	
наших	выпускников	обучение	на	факультете	
становится		особенным	этапом	в	жизни	каж-
дого	студента.	При	этом	факультет	постоянно	
развивается:	 каждый	 год	 вновь	 поступив-
шие	 студенты	 вносят	 свои	 коррективы,	 ин-

новации	в	 	насыщенную	жизнь	ФЭУПа.	Нам	
везет	 на	 инициативных	 студентов.	 Большое	
количество	 мероприятий	 организовывается	
самими	 студентами.	 На	 этом	 держится	 сту-
денческое	 самоуправление	 на	 факультете.	
Большую	 благодарность	 за	 это	 хочется	 вы-
разить	деканату	ФЭУПа,	который	всегда	и	во	
всем	поддерживает	нас.
	 11	ноября	состоялось	одно	из	самых	
грандиозных	 и	 долгожданных	 событий	 за	
всю	историю	факультета	экономики	и	управ-
ления	производством!	Любимому	ФЭУПу	ис-
полнилось	50	лет!	
	 В	честь	юбилея	состоялся	торжествен-
ный	 концерт.	 Каждый	 из	 многоуважаемых	
гостей	 смог	 лично	 выступить	 и	 поздравить	

всех	со	столь	важным	событием.	Поздравить	
ФЭУП	 пришли	 люди,	 которые	 непосредст-

в е н н о	
прини -
м а л и	
участие	
в	 ста-
н о в -
л е н и и	
и	 раз-
в и т и и	
факуль-
тета,	 в	
частности,	 два	 предыдущих	 декана	 ФЭУПа	
–	Анатолий	Захарович	и	Иван	Георгиевич,	ко-
торые	приложили	в	свое	время	немало	уси-
лий,	чтобы	факультет	достиг	таких	вершин.	
	 Выступления	 студентов	 произвели	
огромное	 впечатление	 на	 всех	 присутству-
ющих.	 Программа	 была	 	 интересная	 и	 ув-
лекательная.	 Динамичные	 танцевальные,	
трогательные	 вокальные	 номера,	 смешные	
миниатюры	 –	 все	 это	 гости	 запомнят	 надо-
лго.		Выступали	не	только	нынешние	студен-
ты	факультета,	 но	 и	 те,	 которые	 уже	 закон-
чили	университет.	Выпускники	не	забывают	
любимый	 ФЭУП.	 За	 годы	 учебы	 каждый	 из	
них	стал	членом	большой	и	дружной	семьи.	
	 Хотелось	 бы	 пожелать	 ФЭУПу	 даль-
нейшего	процветания!	А	деканат,	студенты	и	
преподаватели,	в	свою	очередь,	сделают	все	
возможное	для	развития	и	улучшения	люби-
мого	факультета!

Постнова Анастасия, студентка 22 группы

Любі друзі!

С юбилеем, любимый ФЭУП!
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 «Визитка» первокурсников – шанс проявить себя!

Дебют первокурсников

	 24	 сентября	 –	 	 важная	
дата	 для	 каждого	 первокурсни-
ка.	 Именно	 в	 этот	 день	 «ново-
бранцы»	 получили	 первую	 воз-
можность	проявить	себя	в	стенах	
нашего	университета.	
	 Суть	 мероприятия	 «Ви-
зитка»	заключается	в	том,	чтобы	
познакомить	 всех	 новоприбыв-
ших	 друг	 с	 другом,	 продемон-
стрировать	их	таланты	и	сделать	
из	 каждой	 группы	 настоящую	
сплочённую	 команду.	 Подоб-
ные	 мероприятия	 проводятся	
регулярно	 только	 на	 факультете	
экономики	и	управления	произ-
водством.	Каждый	участник	тща-
тельно	 готовился	 к	 этому	 дню,	
старался	придумать	интересный	
и	 запоминающийся	 номер,	 и	
каждый,	 в	 той	 или	 иной	 мере,	
справился	с	этой	задачей.
	 Выступление	 сменяло	
выступление	 и	 у	 каждого	 была	
своя	изюминка.	Если	16-я	группа	
порадовала	 нас	 ярким	 и	 инте-
ресным	юмором,	 то	11-я	сдела-
ла	акцент	на	свои	музыкальные	
и	 танцевальные	 таланты.	 14-я	
группа	удивила		своей	любовной	
философией,	 «выкручивани-

ем»	 рук,	 жизненным	 рэпчиком,	
предпринимательским	талантом	
и	поразительными	танцевальны-
ми	 постановками.	 	 13-я,	 несмо-
тря	 на	 небольшое	 количество	
участников,	подготовила	доброе	
и	 душевное	 видео.12-я	 группа	
сняла	целый	короткометражный	
фильм	о	том,	как	они	нашли	друг	
друга	и	как	стали	хорошими	дру-
зьями.	И	в	заключении	15-я	груп-
па,	 получившая	 первое	 место,	
показала	 себя	 как	 энергичную,	
креативную	 и	 довольно	 разно-
стороннюю	 команду.	 Шутки	 от	
нескладного	 ботаника,	 танцы	 в	
стиле	 «милитари»	 и	 настоящий	
рок	 в	 финале	 выступления	 сде-
лали	 15-тую	 группу	 победите-
лем.	
	 В	 заключение,	 	 хочется	
сказать	 спасибо	 организаторам,	
судьям	 и	 ведущим,	 а	 также	 по-
желать	 нашим	 дорогим	 перво-
курсникам	 стремиться	 к	 новым	
вершинам		и	чаще	радовать	нас	
своими	удивительными	таланта-
ми.

Даша Уперенко,
студентка 15 группы ФЭУП

 

Совсем	 недавно	 прошло	 самое	 ожидае-
мое	 для	 Одесского	 национального	 эко-
номического	 университета	 мероприятие	
–«Студосень	 -2015».	 Этот	 конкурс	 талантов	
проводится	 каждый	 год	и	 участвуют	в	нем	
первокурсники.	
	 Несмотря	на	волнение	за	кулисами,	
все	выступающие	показали	себя	с	лучшей	
стороны.	В	 зале	ребят	поддерживали	их	
друзья,	 близкие	 и	 родные,	 а	 главное	 –	
любимый	факультет,	ради	которого	они	
все	это	делали	(репетировали	днями	и	
ночами,	нервничали	и	старались	чему-
то	научиться).	
	 Концерт	состоял	из	вокальных,		
танцевальных	 номеров	 и	 КВНа.	 Пер-
вым	был	представлен	вокал.	Все	фа-
культеты	 выступили	 достойно,	 ведь	
они	 не	 только	 пели,	 а	 показывали	
целое	шоу	со	спецэффектами	и	жи-
вой	музыкой.	При	этом	присутство-
вал	дух	конкуренции,	и	не	только	
между	 теми,	 кто	 выступал,	 но	 и	
между	 сидящими	 в	 зале	 (каждый	
факультет	 пытался	 поддержать	 своих	 ребят	
громкими	 аплодисментами	 и	 речевками).	
Каждое	выступление	оценивали	судьи	–	вы-
пускники	 разных	 факультетов	 Нархоза,	 а	 в	
конце	–	выбирали	победителя.
	 Первое	место	в	вокале	заняли	ФМЭ	и	

КЭФ,	второе	–	УЭФ,	третье	–	ФЭФ	и	ФЭУП.
	 Далее	 был	 представлен	 КВН.	 Все	 от	
души	 посмеялись	 и	 каждый	 запомнил	 для	
себя	что-то	самое	смешное,	будь	то	предвы-
борная	кампания	Тамары	Телиги:	«Нет	мар-
шрутки,	нету	фары	–	подвезет	тебя	Тамара»			
или	песня	о	неразделенной	любви	к	школь-
ной	 учительнице.	 Первое	 место	 –	 ФМЭ	 и	
УЭФ,	второе	–	ФЭФ,	ФЭУП.
	 Последним	 конкурсом	 был	 танце-
вальный.	 Это	 была	 не	 просто	 прекрасная	
хореография,	а	целая	история,	воплощенная	
на	сцене.	Первое	место	занял	ФЭУП,	второе	

–	УЭФ,	третье	–	ФМЭ.
	 Хочу	 сказать	 спасибо	

всем	 постановщи-
кам	 каж-

дого	факуль-
тета	 за	 прекрасное	
шоу,	которое	доставило	удоволь-
ствие	всем	присутствующим.
Когда	мы	зашли	за	сцену	после	выступления,	

чтобы	поздравить	ребят,	все	очень	обрадо-
вались	и	были	счастливы,	так	как	мы	их	под-
держивали	 на	 протяжении	 всего	 этого	 вре-
мени.	
	 В	конце	огласили	победителей	и	вру-

чили	грамоты.		Неважно,	какое	место	кто	
получил,	 главное,	 что	 мы	 все	

ощутили	 невероят-
ную	 атмосфе-
ру	 праздника	
и	 стали	 друг	
для	 друга	 дей-
ствительно	близ-
кими	 людьми.	
Благодаря	 таким	
мероприятиям	фа-
культет	 становится	
настоящей	 семьей,	
где	«один	 за	 всех	и	
все	за	одного».

Анастасия Будницкая,
студентка 15 группы 

ФЭУП
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	 Восьмого	жовтня	2015	року	студенти	
кредитно-економічного	 факультету	 відвіда-
ли	Національний	дендрологічний	парк	«Со-
фіївка».	Деякі	з	нас	були	вже	знайомі	з	пар-
ком,	інші	відкрили	для	себе	це	місце	вперше,	
проте	всі	ми	були	в	захваті	від	цієї	подорожі.
	 Того	 дня	 синоптики	 прогнозували	
дощ,	але	нам	пощастило,	погода	була	чудо-
вою.	Зранку	ми	зустрілися	біля	університету,	
сіли	в	автобус	і	поїхали	до	Умані.	Ми	знайо-
милися	одне	з	одним,	спілкувалися,	дивили-
ся	цікаві	фільми.	Нам	було	весело,	проте	ми	
всі	з	нетерпінням	чекали	прибуття	до	денд-
ропарку.	 І	ось	настала	довгоочікувана	мить,	
переступили	поріг	Софіївського	парку.	
	 Розпочали	 свою	 прогулянку	 з	 північ-
ної	 частини.	 Там	 знаходиться	 англійський	
парк	 та	 партерний	 амфітеатр.	 Перед	 оран-
жереями	ділянку	парку	створено	в	трьох	рів-
нях.	Побачили	багато	рідкісних	квітів,	кущів,	
дерев	 –	 все	 це	 зачаровувало	 нас.	 Природа	
цього	унікального	парку	просто	не	може	не	
зачаровувати.	
	 В	 іншій	 частині	 парку	 знаходиться	
ділянка	 розкішних	 троянд.	 Там	 зростає	 по-
над	 150	 сортів	 троянд.	 Неподалік,	 на	 схилі,	
розташована	природна	діброва,	яка	має	на-
зву	«Дубинка».	На	цьому	місці	колись	був	ду-
бовий	ліс,	але	від	нього	зберігся	лише	один	
старий	дуб	на	 галявині	біля	Китайської	 аль-
танки.	
	 Далі	ми	прийшли	на	Площу	зборів.	 ЇЇ	
прикрашають	 різноманітні	 архітектурні	 еле-
менти	паркової	композиції.		

 

Після	 площі	 Зборів	 ми	 потрапили	 до	 цен-
тральної	 частини	 парку.	 В	 основу	 компози-
ційного	рішення	центральної	 частини	парку	
покладено	сюжети	з	міфології	Стародавньої	
Греції	 та	 Риму.	 Там	 Венеційський	 міст,	 при-
крашають	гранітні	колони,	між	якими	звиса-
ють	ковані	ланцюги.	
	 Біля	цього	Нижнього	ставу	знаходить-
ся	павільйон	Флора	–	кінцева	зупинка	нашо-
го	маршруту.	Тут	ми	зробили	чудову	зйомку	
на	пам’ять	про	цю	подорож.
	 Окремо	 хотілося	 б	 виділити	 велику	
кількість	статуй,	які	розташовані	на	території	
парку.	 Найбільше	мені	 запам’яталися	 статуї	
Паріса,	 Гермеса	 та	 Амура.	 Крім	 них	 по	 всій	
території	 парку	 розташовані	 бюсти	 різних	
видатних	 осіб:	 Сократа,	 Арістотеля,	 Гомера,		
Платона	та	інших.
	 Ввечері,	втомлені,	але	сповнені	неза-
бутніх	вражень,	ми	повернулися	до	автобуса.	
Ця	подорож	залишила	приємний,	незабутній	

слід	у	наших	серцях,	подарувала	такі	яскраві	
враження,	 позитивні	 емоції,	 які	 не	 зітруть-
ся	 із	 пам’яті,	 пронесуться	 нами	 через	 довгі	
роки.	Висловлюємо	щиру	подяку	голові	PR	та	
оргсектору	 	 кредитно-економічного	факуль-
тету	за	чарівну	подорож,	яку	вони	влаштува-
ли	для	нас.

Юлія Максимова,  
студентка 12 групи КЕФ 

истории	про	студенческие	мероприятия,	со-
бытия	и	поездки,	которые	запоминаются	на	
всю	дальнейшую	жизнь.Одной	из	самых	вы-
дающихся	 оказалась	 поездка	 во	 Львов,	 так	
как	 три	 дня	 проведенные	 с	 любимым	 фа-
культетом	 точно	останутся	 в	памяти	навсег-
да.	
	 Уже	вначале	поездки	во	Львов	у	сту-
дентов	появилась	фраза,	которая	звучит	как	
лозунг	 –	 «поезда	 сближают	 людей».	 И	 это	
действительно	так.	Студенты	факультета	про-
вели	время	как	одна	огромная	семья	и	были	
полностью	открыты	для	общения.	Песни	под	
гитару,	 душевные	 разговоры	 и	 комфортная	
атмосфера	сделали	поездку	в	самом	поезде	
веселой	 и	 интересной.	 Львов	 нас	 встретил	
дождливой	 погодой.	 Но	 это	 не	 остановило	
и	 не	 расстроило	 никого,	 а,	 наоборот,	 взбо-
дрило.	Дождь	придавал	романтики	уличным	
прогулкам.	После	прибытия	вместо	того	что	
бы	поспать	 лишний	 час,	 все	 сразу	 отправи-
лись	на	экскурсию,	наслаждаться	архитекту-
рой	города.		 Красота	 города	 впечатлила	
каждого,	 дружелюбие	 людей	 приводило	 в	
восторг,	 каждый	 стремился	посетить	 самые	
известные	 места	 (площадь	 Рынок,	 Ратуша,	
Высокий	 Замок,	 Шоколадница,	 Мануфакту-
ра	кофе,	ресторан	«Криївка»	и	Лычаковское	
кладбище).	 Действительно,	 прогуливаясь	
по	Старому	Львову,	невозможно	обойти	его	
сердце	–	площадь	Рынок.	А	еще	нам	очень	
повезло:	прямо	на	площади	встретить	отлич-
ного	гида.	Ее	рассказы	можно	было	слушать	
часами,	не	замечая	течения	времени.	Здесь,	
вокруг	городской	Ратуши,	сосредоточено	все	
самое	интересное	–	кафе,	магазины,	музеи	и	
рестораны.	В	некоторых	из	них	сосредоточе-
ны	бывшие	когда-то	большие	тайны	и	секре-
ты	...
	 В	 общем,	 эта	 поездка	 запомниться	
всем,	а	первокурсникам	особенно!	Вряд	ли	
кто-то	 упустит	 возможность	 в	 будущем	 по-
вторить	это	небольшое	путешествие	в	город	
с	невероятным	украинским	духом!	Захваты-

вающие	путешествия	Львовом	и	областью	не	
оставят	Вас	равнодушными	к	этому	прекра-
сному,	воспетому	в	легендах	городу.

Тимофей Романец, 
студент 15 группы

27 листопада 2015 року у м. Києві відбулася Всеукраїн-
ська підсумкова конференція за результатами трирічного 
проекту зі втілення ґендерно- чутливої ініціативи «Уні-
верситет, дружній до сім’ї» та поширення цього досвіду в 
Україні. У конференції взяли участь два члени профкому та  
голова первинної профспілкової організації працівників 
ОНЕУ Корольова Тетяна Сергіївна.

Офіційними партнерами проекту виступили Міністер-
ство освіти і науки та Міністерство соціальної політики 
України за участю більш ніж 40 провідних університетів 
країни і за фінансової підтримки Європейського Союзу. У 
рамках основного напряму «Університет, дружній до сім’ї» 
було реалізовано Сумським державним університетом 
проект «Рівні можливості для здобуття професії молоди-
ми матерями-студентками у ВНЗ».

«Метою проекту були апробація, удосконалення та 
розширення спектру послуг, які дозволяють молодій ма-
тері-студентці поєднувати навчання у ВНЗ із сім’єю. Саме 
це складає основу виваженої ґендерночутливої політики 
закладу, соціального захисту та підтримки вразливої гру-
пи – матерів-студенток з маленькими дітьми», — наголо

наголосила керівник проекту, проректор Сумського 
державного університету Ніна Світайло. 

Ознайомлення з досвідом роботи багатьох ВНЗ у на-
прямку впровадження елементів дружності до сім’ї дозво-
ляє ствердитися у висновку, що через налагодження сис-
теми внутрішніх комунікацій, активне залучення жіночого 
потенціалу, співпрацю з профспілковими організаціями та 
студентським самоврядуванням, ініціювання та проведен-
ня різноманітних заходів, зокрема просвітницьких, універ-
ситетська спільнота і адміністрація ВНЗ мають можливість 
вирішити низку досить складних завдань, пов’язаних із 
гендерними відносинами.

Одеський національний економічній університет пла-
нує підтримати ініціативу реалізації гендерної  політики у 
ВНЗ та надалі її розвивати на основі узагальнення досвіду 
та результатів роботи команди проекту з проведення семі-
нарів-тренінгів для різних цільових груп та імплементацію 
дружніх до сім’ї підходів у свою діяльність для  вирішення 
проблеми збереження кадрового, навчального потенціалу 
та формування сприятливого соціально-психологічного 
клімату у колективі, що є актуальним у сучасних умовах.  

Голова профкому ОНЕУ 
Корольова Т. С.

Незабутня подорож до парку «Софіївка»

Університет, дружній до 
сім›ї

Львов – воспоминания 
на всю жизнь

	 ФЭУП	 традиционно	 ездит	 во	 Львов	
уже	 третий	 раз.	И	 с	 каждым	 годом	 количе-
ство	желающих	посетить	этот	город	вместе	с	
нами	все	больше	и	больше			Львов	–	прекра-
сный	 город	 со	 своими	 особенностями.	 Как	
только	 первокурсник	 попадает	 в	 универси-
тет,	он	слышит	
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Хэллоуин с ФЭУП

Что? Где? Когда?

	 Всем	 известно,	 что	 ФЭУП	 знаменит	
своим	 умением	 весело	 и	 дружно	 отмечать	
различные	 праздники.	 Каждое	 мероприя-
тие,	 	 организованное	 для	 дружной	 семьи	
ФЭУП,	становится	незабываемым	событием,	
которое	 оставляет	 приятные	 воспоминания	
у	 всех	 присутствующих.	 Отдельных	 вос-
торгов	заслуживает	мероприятие	в	
канун	Дня	всех	святых,	проще	
говоря-	Хэллоуина.		Хэл-
лоуин	относитель-
но	 новый	 и	
еще	не	до	кон-
ца	 принятый	
нашей	 культу-
рой	праздник,	но	
это	 не	 помешало	
стать	ему	одним	из	
самых	 ярких	 собы-
тий	осени.	
	 С	первых	минут	
этого	 великого	 и	 ужа-
сного		вечера	нас	сопро-
вождала	 по-настоящему	
мистическая	 атмосфера.	 Тыквы	
с	 горящими	 глазами,	 пау- тина,	 «жи-
вые»	привидения	–	все	это	приводило	в	тре-
пет	и	вселяло	ужас.	
С	другой	же	стороны,	–	хорошо	подобранна	
тематическая	 музыка,	 	 веселые	 конкурсы	 и	

призы	 создали	 атмосферу	 «зловещего»	 ве-
селья.	Каждый	попавший	туда,	смог	от	души	
подурачиться	и	весело	провести	время.	По-
мимо	 это- го	 ближе	 познакомиться	
с	 западной	 	 культурой	 и	

больше	 узнать	 об	 этом	
празднике	и	его	тради-
циях.	
	 Не	 обошлось	 и	
без	традиции	перео-
девания	в	костюмы	
различного	 рода	
нечистой	 силы	 и	
ее	 челяди.	 Ко-
стюмы	 всех	
присутствую-
щих	 заслужи-
вают	 отдель-

ных	 восторгов.	
Какую	 только	 нечисть	

мы	 не	 увидели	 в	 этот	 вечер:	
ведьмы,	вампиры,	 	различные	духи	

и	 монстры!	 И,	 казалось,	 никого	 не	 сму-
щали	такие	образы,	а,	наоборот,	забавляли.	
Ведь	когда	еще	ты	сможешь	увидеть	своего	
друга	в	костюме	Дракулы	или	куклы	Чаки.
	 К	 концу	 вечера	 всем	 присутствую-
щим	было	предложено	оценить	костюмы	и	
аксессуары	друг	друга	и	выбрать	Мистера	и	
Миссис	Нечисть.	После	недолгих	размышле-

ний	выбор	был	сделан	и	призы	нашли	своих	
победителей.
	 Очевидно,	 это	 торжество	 запом-
нилось	 всем,	 кому	 удалось	 там	 побывать.	
Каждый	сумел	проявить	себя	с	совершенно	
неизвестной	 стороны,	 у	 каждого	 была	 воз-
можность	 раскрыть	 себя	 через	 яркие	 обра-
зы.	С	помощью	декорации	нас	окунули	в	та-
инственный	потусторонний	мир	и	не	забыли	
добавить	 конкурсов	 и	 развлечений,	 позво-
лив	отвлечься	от	мирских	забот,	переодеться	
в	 любимых	 персонажей	 и	 от	 души	 повесе-
лится	 сдрузьями.	 Бесспорно,	 этот	 вечер	 во-
шел	в	историю	ФЭУПа

Чумак Ольга, студентка 22 группы

	 Недавно	 на	 	 кредитном	
факультете	 была	 проведена	 ин-
теллектуальная	 игра	 «Что?	 Где?	
Когда?».	Я	и	мои	товарищи	при-
нимали	 в	 ней	 	 участие	 как	 ко-
манда	 первокурсников.	 Нам	
понравилась	 атмосфера	 конкур-
са,	а	именно	то,	что	он	проходил	
в	 теплой	
и	 друже-
ской	 об-
становке,	
что	 дало	
нам	 воз-
можность	
поверить	
в	 свои	
силы	 и	
почувство-
вать	 себя	
командой.	
Вопро сы	
разных	 уровней	 сложности	 о		
фактах	 из	 истории,	 информати-
ки	и	обществознания	позволили	
нам	 расширить	 свой	 кругозор,	
повысить	 уровень	 эрудиции	 и	
просто	 пополнить	 свой	 багаж	
знаний	об	окружающем	мире.	
	 Я	 считаю	 целесообраз-

ным	 проводить	 подобные	 кон-
курсы	регулярно,	так	как	это	по-
зволяет	 студентам	 проявить	 не	
только	свои	творческие	таланты,	
но	и	показать	 свои	 	интеллекту-
альные	возможности.	
	 За	 участие	 в	 игре	мы	по-
лучили	 в	 подарок	 канцелярские	

предметы ,	
н еобходи -
мые	 в	 ежед-
н е в н о м	
п ол ь з о в а -
нии.	 Это	
тоже	 	 стало	
п р и я т н ым	
моментом	 в	
данном	 ме-
роприятии.
	 К о н к у р с	
«Что?	 Где?	

Когда?»	вызвал		у	нас	только	по-
ложительные	 эмоции	 и	 оставил	
приятные	 впечатления.	 Не	 сом-
неваюсь,	 что	 в	 следующем	 году	
мы	также	примем	в	нем	участие		
полным	составом.
Мохаммад Каролина, стедентка

 11 группы КЭФ 
	 9	 листопада	 2015	 року	
відбувся	 візит	 в	 ОНЕУ	 делега-
ції	 Федерації	 обмінів	 Франція-
Україна.	 Під	 час	 переговорів	
відбулося	 підписання	 угоди	 про	
співробітництво.	 На	 презентації	
програми	 обмінів	 для	 студен-
тів	 та	 викладачів	 університету	
було	представлено	в	можливості	
стажування	у	Франції	 	літній	пе-
ріод	для	представників	багатьох	
спеціальностей.	 Програма	 пе-
редбачає	 протягом	 стажування	
можливість	 набуття	 практичних	
навичок	за	фахом,	удосконален-
ня	 	 знання	французької	мови,	 в	
тому	числі	завдяки	прживання	у	

французьких	 сім’ях.	 Згодом	 такі	
знання	можуть	бути	використані		
для	 навчання	
в	 університе-
тах	 Франції	 за	
програмами	
моб і л ьнос т і	
та	 подвійних	
дипломів,	пра-
цевлаштуван-
ня.

	 Такою	 була	 тема	 лекції	
постійного	 представника	 Між-
народного	 валютного	 фонду	
в	 Україні	 пана	 Жерома	 Ваше	 в	
Одеському	 національному	 еко-
номічному	університеті,	 яка	від-
булася	12	жовтня	2015року.
	 Пан	Жером	 Ваше	 у	 своїй		
доповіді	 порушив	 важливі	 пи-
тання	 взаємовідносин	 України	
та	 МВФ,	 розповів	 студентам	 та	
викладачам	 ОНЕУ	 про	 політику	
фонду	 відносно	 надання	
допомоги	 економіці	 Украї-
ни,	 перспективи	 розвитку	
співпраці.	
	 Лекція	 проводилася	
англійською	 мовою.	 Сту-
денти	 ОНЕУ	 також	 ставили	
запитання	 англійською,	 що	
свідчить	 про	 зростання	 ан-
гломовного	прошарку	в	сту-
дентському	 середовищі	 та	

зацікавленість	 студентів	 в	 участі	
у	подібних	заходах.
	 Ректор	 університету	
проф.	М.І.Звєряков	 прийняв	 по-
стійного	представника	МВФ	пана	
Жерома	Ваше	та	подякував	йому	
за	 надання	 студентам	 та	 викла-
дачам	 ОНЕУ	 цікавої,	 корисної,	
актуальної	 інформації,	 яка	 буде	
використовуватись	 на	 лекціях,	
семінарах,	практичних	заняттях.	

Візит делегації з Франції

Економічний стан України та 
взаємодія Україна – МВФ
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	 Завжди	 є	 цікавим	 для	 студентів-еко-
номістів	 безпосереднє	 спілкування	 з	 суча-
сними	 реформаторами	 держави.	 Тому	 був	
аншлаг	 на	 зустрічі	 з	Юлією	Марушевською,	
головою	 Одеської	 митниці,	 яка	 відбулася	 в	
7	 грудня	 в	 МАЗі	 Одеського	 національного	
економічного	університету.	Зустріч	було	при-
свячено	реформам	у	регулюванні	зовнішньо-
економічної	діяльності	та	особливостям	мит-
ної	практики.
	 Сучасний	 сервіс	 розмитнення	 імпор-
тних	вантажів	стане	третьою	за	рахунком	пе-
ремогою	команди	реформаторів	на	Одеській	
митниці	після	Меморандуму	про	недопущен-
ня	фізичних	оглядів	вантажів	та	впроваджен-
ня	спрощеної	схеми	оформлення	вантажів	із	
30	країн	Європи	та	США.	Про	це	заявила	го-
лова	Одеської	митниці	Юлія	Марушевська.
	 Мова	 йде	 про	 те,	 що	 розмитнюва-
ти	 контейнери	 будуть	 за	 один	 раз	 безпосе-
редньо	в	пункті	пропуску,	а	не	в	два	етапи,	
як	 раніше.	 «Колишня	 схема	 виглядала	 так:	
імпортер	оформляється,	після	чого	його	від-
правляють	 на	 приватний	 термінал,	 і	 тільки	
через	 невизначений	 час	 відбувається	 оста-
точне	 розмитнення.	 Це	 міг	 бути	 день,	 два,	
тиждень,	місяць,	як	вирішить	митник.	А	в	цей	
час	доводиться	платити	приватному	терміна-
лу	за	простий,	за	в’їзд,	за	зважування	-	і	так	
далі»,	 -	 розповіла	Ю.	Марушевська.	 «У	 під-
сумку	імпортер	змушений	був	давати	хабар,	
щоб	прискорити	процес.	Зараз	цього	немає,	
прийшов	 у	 порт,	 оформився	 і	 поїхав»,	 -	 об-
надіювала	вона.

	 «Спираючись	 на	 тезу,	
що	 митниця	 і	 держава,	 зага-
лом,	є	сервісом,	то	можна	ска-
зати,	що	держава	-	сервіс	для	
громадян,	 а	 митниця	 -	 сервіс	
для	 бізнесу.	 Тому	 всі	 кроки,	
які	ми	будемо	робити,	будуть	
пов’язані	зі	сферою	обслугову-
вання	бізнесу.	Ми	хочемо,	щоб	
всі	митні	процеси	були	макси-
мально	прозорими	для	клієн-
та»,	-	сказала	голова	Одеської	
митниці.
	 Вона	 зазначила,	 що	
разом	 з	 групою	 консультантів	
уже	 розроблені	 законопроек-
ти,	які	спростять	життя	підпри-
ємців.	 За	 словами	 керівника	
Одеської	митниці,	вона	дуже	сподівається	на	
підтримку	цих	ініціатив	з	боку	громадськості.
Говорячи	 про	 суть	 ініціатив	 для	 спрощення	
митних	процедур	Ю.	Марушевська	розповіла	
про	«прозорі»	термінали.
	 «На	 жаль,	 зараз	 рано	 говорити	 про	
реалізацію	конкретних	 законопроектів,	 роз-
повідати	про	їх	суті,	але	вони	вже	розроблені.	
Насамперед,	 вони	 припускають	 зменшен-
ня	 можливостей,	 простору	 для	 зловживань	
митниками	 і	 обмеження	 їх	 повноважень	 у	
частині,	де	можуть	виникати	корупційні	дії»,	
-	сказала	Юлія	Марушевська.
	 Також	вона	звернула	увагу	на	необхід-
ність	 максимальної	 автоматизації	 процесів	
на	митниці	для	того,	щоб	звести	до	мінімуму	

фактор	 корупції.	 «Передбачається	 знижен-
ня	 можливостей	 корупційного	 діяння,	 коли	
керівник	приходить	і	ініціює	ті	чи	інші	дії,	або	
втручається	в	ті	чи	інші	питання.	Для	мене	ця	
ситуація	 є	 неправильною.	 Рішення	 повинні	
прийматися	 об’єктивно,	 для	 цього	 потрібна	
електронна	система.	Це	дозволить	виключи-
ти	 корупційний	чинник	при	прийнятті	 будь-
яких	рішень	і	це	дуже	важливо.	Усі	учасники	
митного	процесу	повинні	мати	рівні	права	-	і	
це	дасть	можливість	конкурентному	середо-
вищі	 розвиватися»,	 -	 підкреслила	Ю.	Мару-
шевська.
Підсумком	зустрічі	 стало	працевлаштування	
двох	 студентів	 фінансово-економічного	 фа-
культету	в	якості	волонтерів.

	 10	 листопада	 2015	 року	
за	 ініціативи	 представництва	
Европейського	 Союзу	 в	 Україні	
в	 нашому	 університеті	 в	 Інфор-
маційному	 центрі	 Європейсько-
го	 Союзу	 відбулася	 відеоконфе-
ренція	 за	 участю	 представників	
ЄС,	 студентів	 ОНЕУ	 та	 слухачів	
Української	 академії	 банківсь-
кої	 справи	Національного	 банку	
України	 (м.	 Суми).	 Під	
час	 відеоконферен-
ції	 представник	 секції	
торгівлі	 та	 економіки	
Представництва	 ЄС	 в	
Україні	 Джозелін	 	 Гіт-
тон	 зробив	 коротку	
доповідь	 на	 тему	 «Фі-
нансова	 стабільність	 в	
Україні:	 як	 допомагає	
ЄС».	 Далі	 відбулося	
вільне	 спілкування	 в	
режимі	 «питання-від-

повідь».	Від	ОНЕУ	на	заході	були	
присутні	 студенти	 1-го	 та	 2-го	
курсів	 факультету	 економіки	
та	 управління	 виробництвом,	
проректор	 з	 НПВР	 та	 МЗ	 доц.																																																			
Г.	 І.	 Шубартовський,	 координа-
тор	 Інформаційного	 центру	 ЄС	
ОНЕУ	О.	Ю	.	Білоус,	доц.	кафедри	
економіки	підприємства,	к.	е.	н.	
О.	О.		Дегтярьова.

Згідно	 домовленостям	 Одесь-
кий	 національний	 економічний	
університет	 9	жовтня	 2015	 року	
відвідала	делегація	Норвезького	
університету	науки	та	технологій.	
Під	 час	 перемовин	 йшлося	 про	
співпрацю	 в	 галузях	 навчання,	
стажування	 викладачів	 та	 інно-
вації	 у	 вищій	 освіті.	 За	 резуль-
татами	 переговорів	 вирішено	
подати	сумісну	заявку	на	міжна-
родний	проект.

Минулого	 тижня	 ОНЕУ	 відвіда-
ла	 делегація	 Анхойського	 уні-
верситету	фінансів	 та	економіки	
(АУФЕ).-	 китайського	 близнюка	
нашого	 університету.	 Там	 здій-
снюється	підготовка	на	таких	же	
факультетах	і	майже	за	всіма	від-
повідними	фахами.	
Китайська	делегація	презентува-
ла	відеофільм	про	АУФЕ	та	маль-
овничу	місцевість,	в	якій	універ-
ситет	розташований.

Під	 час	 ві-
зиту	 обго-
ворювали-
ся	питання	
співробіт-
ництва,	 а	

с а м е : о б м і н у	
в и к л ад а ч ами	
й	 науковцями,	
навчання	 китай-
ських	 студентів	
в	 Одеському	
національному	
економічному	
університеті,	 на-
ших	 студентів	
у	 Китаї.	 Угодою	
між	 університе-
тами,	 зокрема,	
передбачається	
можливість	 на-

дання	студентам	ОНЕУ	стипендії	
(до	 10	 осіб	 щороку),	 що	 вивча-
тимуть	мову	та	культуру	Китаю	в	
Анхойському	 університеті.	 Про-
тягом	 навчання	 студенти	 будуть	
платити	 лише	 за	 харчування	 та	
проживання.	
	 Особливо	 китайську	 делегацію	
зацікавила	 можливість	 навчан-
ня	 студентів	 із	 Китаю	 на	 рів-
ні	 магістрів	 в	 ОНЕУ.	 За	 думкою	
представників	 Анхойського	 уні-
верситету,	 навчання	 в	 нашому	
університеті	 буде	 привабливим	
і	 для	 китайських	 школярів.	 Ки-
тайські	колеги	мають	намір	роз-
повсюджувати	 інформацію	 про	
навчання	в	ОНЕУ	серед	студентів	
та	школярів	Китаю.	
Угоду	між	навчальними	заклада-
ми	підписав	ректор	ОНЕУ	профе-
сор	М.І.Звєряков.

На шляху реформування держави

Відеоконференція в 
інформаційному центрі ЕС ОНЕУ

Перші відносини

Співпраця з освітніми 
установами Китаю
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Святкування Дня студента

З ТОГО ЧАСУ, ЯК МИ Є МОВОЮ…

До 40-річчя кафедри

	 У	вівторок,	17	листопада	в	актовій	залі	головного	корпусу	уні-
верситету	 відбувся	 концерт,	 присвячений	Міжнародному	Дню	 сту-
дента.	 Організаторами	 й	 учасниками	 виступили	 найталановитіші,	
найоригінальніші	 та	 найуспішніші	 студенти	 нашого	 університету	
–	студентський	актив	кредитно	–	економічного	факультету.	Були	за-
прошені	всі	бажаючі.	Чудові	ведучі,	ліричні	та	драйвові	номери	уча-
сників,	веселі	сценки,	навіть	лотерея,	переможця	якої	отримав	без-
коштовний	квиток	до	клубу	на	нічне	святкування	Дня	студента	–	все	
це,	багато	іншого,	побачили	студенти	та	викладачі,	які	відвідали	цей	
концерт.	На	мою	думку,	все	вдалося	на	сто	відсотків.	І	наші	студенти	
змогли	не	 тільки	розкритися,	як	професійні	організатори	й	 талано-
виті	артисти,	а	й	поділитися	 глядачами	нездоланним	студентським	
духом.	
	 Усім	нам	добре	відомо,	що	 таке	бути	 студентом.	Життя	 сту-
дента	 настільки	 різноманітне,	 що	 там	 якимось	 чином	 вміщується	
буквально	все:	від	сесії,	заліків,	курсових	 і	дипломних	робіт	до	по-
дорожей,	знайомств,	знаходження	друзів	на	все	життя	і	багато	чого	
іншого.	Студентство	–	це,	насамперед,	молодість.	Саме	в	цей	період	
людина	знаходить	своє	місце	у	житті,	будує	плани,	не	боїться	мріяти,	
допускає	чимало	помилок,	старанно	вчиться.	До	неї	приходять	до-
сить	блискучі	й	нові	ідеї,	які	потім	неодмінно	стануть	фундаментом	
майбутніх	відкриттів	і	звершень.	Будучи	студентом,	людина	прожи-

ває	свої	найяскравіші	роки	життя.	Всі	погодяться,	що	це	незабутній	
час.	
	 А	 ви	 знаєте,	 що	 саме	 відрізняє	 студентів	 від	 інших	 людей?	
Знання?	 Не	 тільки.	 Людина,	 що	 пройшла	 цей	 шлях,	 навчається,	 у	
першу	чергу,	бути	хитрим,	спритним,	виплутуватися	з	екстремальних	
ситуацій	 у	 найкоротші	 терміни.	 Також	ці	 люди	 здатні	 виконати	 ве-
личезний	обсяг	розумової	роботи	знову	ж	у	стислі	терміни,	не	спа-
ти	цілодобово.	І	при	цьому	зберігати	позитивний	погляд	на	життя	за	
будь-яких	обставин.	
	 Кредитно	 –	 економічний	 факультет	 бажає	 всім	 студентам	
успішної	 сесії,	 гарного	 настрою,	 позитивного	 мислення,	 яскравих	
подій	у	житті,	чесних	і	порядних	людей	навколо	себе,	реалізації	бли-
скучих	планів	і,	звичайно,	здійснення	всіх	найзаповітніших	мрій.	Про-
несіть	незламний	студентський	дух	через	все	своє	життя.	Ніколи	не	
здавайтесь	і	не	забувайте,	що	ваше	щире	бажання	й	дії	обов’язково	
приведуть	вас	до	здійснення	вашої	мети.	
Наш	девіз	:	«Прорвемося!».	Ми	-	студенти.	Ми	-	безстрашні	люди.	І	
тому	ми	можемо	все!	

Ходорозя Єлизавета,
студентка 11 групи КЕФ

	 Найбільше	та	найдорожче	добро	в	кожного	народу	–	це	його	
мова,	ота	жива	схованка	людського	духу,	його	багата	 скарбниця,	 у	
яку	народ	складає	 і	своє	давнє	життя,	 і	свої	сподіванки,	розум,	до-
свід,	почування.	
	 Наша	 українська	 мова	 –	 золоте	 джерело	 душі,	 пам’ять	 по-
колінь,	перші	слова	немовляти,	які	воно	почуло	від	рідної	неньки,	у	
ній	багатство	нашої	культури	і	сильний	дух,	велич	наших	перемог!	У	
житті	народу,	нації	немає	такого	дитинства	без	мови,	бо	з	того	часу,	
як	народ	усвідомлює	свою	окремішність,	свою	«інакшість»,	він	уже	
є	мовою.	 	Він	засвідчує	своє	буття,	 існування	в	мові.	Спільна	мова,	
об’єднуючи	людей	в	етнічну	спільноту,	водночас	є	основою	виник-
нення	в	кожного	особливого	відчуття	належності	до	одного	родовід-
ного	кореня,	однієї	культури.
	 Звичним	для	нашого	університету	є	святкування	кожного	року	
Дня	української	писемності	та	мови.	10	листопада	студенти	та	викла-
дачі	 кафедри	мовної	 та	 психолого-педагогічної	 підготовки	 організ-
ували	 захопливе	 та	 дуже	 цікаве	 свято.	 Але	 цього	 року	 традиційне	
свято	 збіглося	 із	ще	однією	знаковою	для	університету	датою	–	40	
років	кафедрі	мовної	та	психолого-педагогічної		підготовки.
Славетну	 історію	 кафедра	 розпочала	ще	 у	 1975	 році	 та	 продовжує	
свою	 плідну	 науково-педагогічну	 діяльність	 сьогодні,	 даруючи	 сту-
дентам	безцінні	 знання,	формуючи	 справжні	 особистості.	 Кафедра	

формує	мовну	ком-
петенцію	в	 інозем-
них	 слухачів	 підго-
товчого	відділення,	
проводить	 активну	 науково-методичну	 діяльність,	 сприяє	 розвитку	
творчої	активності	українських	студентів,	які	мають	різноманітні	та-
ланти	та	виявляють	бажання	до	написання	наукових	робіт.
		 На	сучасному	етапі	колектив	кафедри	розробляє	перспектив-
ні	 шляхи	 її	 розвитку	 та	 методичного	 переозброєння,	 створює	 нові	
навчальні	 програми	 	 викладання	 української	 мови	 професійного	
спрямування,	 української	 й	російської	мови	як	 іноземної,	 психоло-
го-педагогічних	дисциплін,	публікує	наукові	статті	та	навчальні	посіб-
ники.	Багато	уваги	приділяється	просвітницькій	роботі,	роз’ясненню	
державної	національно-культурної	та	мовної	політики	України,	фор-
муванню	 позитивного	 ставлення	 співробітників	 і	 студентів	 до	 вив-
чення	державної	мови.	
	 Отже,	бажаємо	творчого	натхнення	та	сил	викладачам	кафе-
дри	та	висловлюємо	щиру	подяку	за	 її	плідну	працю	у	збереженні	
нашої	культурної	ідентичності,	традицій	та	рідної	мови!

Студент 24 групи ФЕУВ
Маргарян Едуард

Мова – духовне багатство народу!
Василь Сухомлинський


