
З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ!
До вас посміхається ранок весняний,
Даруючи чистих небес голубінь.
Ви завжди прекрасні, кохані, жадані,
Серця зігріває ваш погляд ясний.
Нехай вам завжди посміхається доля,
Хай шириться простір для сонячних мрій,
Хай низько вклоняються квіти довкола,
Бо ви у цей день – королеви весни!

От лица мужчин кредитного факультета поздравляем 
всех женщин нашего университета с этим замечатель-
ным праздником! 
Желаем вам оставаться всегда прекрасными, милыми 
и жизнерадостными. Вы – наша поддержка, надежда и 
опора. Пусть вам всегда сопутствует успех, жизнь будет 
счастливой, все мечты исполнятся и у вас будет много-
много волшебных дней, о которых вы никогда не забу-
дете. Ваши улыбки согревают нас, словно лучики солнца, 
поэтому улыбайтесь чаще! Мы вас любим! И все, что мы 
делаем –  ради вас!

Павел БРАТКЕВИЧ
студенческий декан КЭФ

Добра, благополуччя і миру вашому дому! Не-
хай життя оновиться разом із природою, не-
хай почуття світлої радості не покидає душу як 
можна довше. Бажаємо миру, гармонії, любові, 
сімейного затишку і щастя!
Нехай це свято світлого Христового Воскресіння 
розквітне в душі новими світлими мріями, до-
брими і славними прагненнями! Бажаємо, щоб 
велика любов супроводжувала вас в усіх земних 
справах.

Хай лине увись передзвін Великодній,
І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

ЩИРО ВІТАЄМО З ВЕСНЯНИМИ СВЯТАМИ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 
МАРТА!

Вітаємо з Великоднем!!!
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РОЗДУМИ СТУДЕНТІВ: НАВЧАННЯ, СЕСІЯ, 
РЕФОРМА

ВРАЖЕННЯ ВІД ПЕРШОЇ СЕСІЇ

ДУМКИ СТУДЕНТІВ ПРО НОВУ РЕФОРМУ

Минув перший семестр навчання першокурсників Одеського на-
ціонального економічного університету. Для них це був дуже хвилю-
ючий період, тому що вони зіткнулися з різними труднощами, з яки-
ми доводиться стикатися студентам на початковому етапі навчання у 
ВНЗ. І в першу чергу, це вивчення великого обсягу матеріалу, питома 
вага якого пов’язана з самостійною роботою. Особливо важко було 
спланувати та розподілити свій час. Студенти зазначають, що не ви-
никало труднощів, пов’язаних із засвоєнням нових соціальних норм, 
встановленні та підтриманні студентами певного статусу в новому 
колективі.

Труднощі, що відчувають першокурсники у зв’язку з опануванням 
нових форм і методів навчання, закономірні. На їх думку, необхідно 
докорінно ламати старі звички і формувати нові. Різка ломка бага-
торічної, звичної системи навчальної роботи інколи призводить до 
нервових зривів і стресових реакцій. З цієї причини період адаптації 
може спричинити і порівняно низьку успішність, і труднощі в спілку-
ванні студентів. Шкільні стереотипи навчальної діяльності в деяких 
випадках стають перешкодою для якісного засвоєння знань та при-
стосування до нових умов навчання у ВНЗ. Від того, наскільки пра-

вильно першокурсники організують свою роботу, залежить глибина 
й міцність їх знань та адаптація.

За результатами опитування першокурсників обліково-економіч-
ного факультету було визначено, що їм цікаво знайомитися з обра-
ною професією, яка дозволить в майбутньому ефективно застосувати 
отримані знання у різноманітних сферах діяльності. Якщо студент ще 
до вступу у виш усвідомив серйозність свого вибору професії, усві-
домив значення обраної спеціальності, її позитивні та негативні сто-
рони, вимоги, які вона висуває, то навчання буде цілеспрямованим і 
продуктивним. Тобто адаптація пройде без суттєвих ускладнень.

На думку першокурсників, легко звикнути й до нової системи 
оцінювання. Вона дає можливість кожному студенту отримати від-
повідні бали за роботу на практичних заняттях та за виконання ін-
дивідуальних завдань. При цьому, обов’язковим є врахування рівня 
сформованих професійних умінь та навичок студентів. Отже, можна 
зробити висновок, що процес адаптації для наших студентів-першо-
курсників був достатньо легким і, головне, вдалим.

Владислава ЧУСОВА,
 студентка 21 групи ОЕФ

Яке слово доводить до істерики навіть викладачів? Звичайно ж, 
ненависне кожному студенту славнозвісне слово «сесія». І першо-
курсники не виняток. Після декількох безнадійних днів і безсонних 
ночей підготовки та синців під очима вона прийшла – довгоочікува-
на сесія. Під час першого іспиту було важко перебороти море емо-
цій, пережити півтори години страху та не спійматися із «останньою 
надією» – шпаргалкою. Безумовно, не кожному це вдалося, але 
більшість – «на коні».

Що ми робили під час сесії? Це риторичне питання цікавить бага-
тьох викладачів. Напевно, як будь-який студент, хвилювались перед 
найважливішим іспитом, ну а в перервах відпочивали. Та все ж таки 
збиралися із силами і здавали. Коли запитували старшокурсників, 
що, як і скільки, щоразу чули найприємнішу відповідь: «В Одесько-
му національному економічному університеті корупції немає». Біль-
шості з нас неймовірно «підфартило», оскільки склали сесію з пер-
шого разу.

Проте, не зважаючи ні на що, сесія – це море приємних моментів. 

Це розмови до ранку з друзями, це можливість знайти «друзів по 
нещастю», можливість в перервах між іспитами виспатися досхочу. 
Це коли ловиш себе на думці, що твої одногрупники такі чудові і вже 
сумуєш за ними. Це передчуття зимових мрійливих свят або теплого 
літечка, коли канікули тривають майже 2 місяці.

Ми – перший курс! Ми склали сесію! І нарешті з гордістю можемо 
сказати: «Ми – студенти!». Ми пройшли «всі кола пекла». Після пер-
шої сесії багато хто ще більше полюбив наш університет, а багато хто 
мріє перевестися в Політех, Мечникова та Юрку. Любі друзі, як у на-
роді кажуть, «Нархоз найкращий!». Тому женіть дурні думки і нумо 
вдихати економічне повітря. Я закохана в цю своєрідну атмосферу, 
яка є тільки у нас.

Після першої сесії ми всі стаємо ще трохи дорослішими, збагачує-
мо свою скриньку знать і все більше прив’язуємось до вже рідних 
стін. Бажаю всім успіху і перевершень своїх надій. І пам’ятайте, що 
ми найкращі!

Діна ХОМІЦЬКА, студентка 15 групи ФМЕ

З другого семестру поточного навчального року в Україні запра-
цювала нова система нарахування стипендій, що викликала бур-
хливі емоції молоді. Це все торкнулося й нашого університету, в яко-
му й так бюджетних місць було небагато. Здавалося б, 40-відсоткова 
система нарахування стипендій повинна мотивувати студентів на-
вчатись краще, здобувати найвищі бали, проте я вважаю, що вона 
ще гірше вплинула на навчання та відвідування. Інтерес до навчання 
пропадає, тому що змагатись за стипендію стає понад можливостей 
студентів і вони просто здаються, прийнявши все, як є. 

Але потрібно було б задуматись, можливо, ця стипендія є дуже 
необхідною в житті студента. Ймовірно, вона була чи не єдиним за-
собом до існування?! У багатьох сім’ях батьки не мають можливості 
забезпечувати своїх дітей достатньої кількістю грошей, адже заро-
бітна плата мізерна. А прожити місяць у місті не так вже й просто. 
До того ж, уже підвищили ціни за проживання в гуртожитку, і тепер 
за місяць потрібно заплатити не 340-350 гривень, як раніше, а на со-
тню більше. Це зміни схвилювали не тільки студентів, а й їхніх бать-
ків. Студенти вже на першому курсі починають задумуватись, щоб 
влаштуватись на роботу, аби власними силами забезпечувати себе. 
І вони діють. Майже кожен п’ятий студент після пар поспішає не в 

гуртожиток чи додому, щоб відпочити, відновити свої сили і продов-
жити підготовку до наступного дня навчання, а на роботу, яка хоча б 
трохи покриє їхні витрати. Це  призводить до поганого відвідування 
занять і погіршення оцінок. 

Дивлячись на працюючих студентів, хочеться звернутись до 
Міністерства і запитати, куди котиться наша система освіти? Чи по-
трібні країні справжні спеціалісти, які всі шість років будуть зацікав-
лені у навчанні й майбутній професії? Та які не будуть переводитись 
на вільне відвідування, щоб не просити грошей у батьків, а самостій-
но їх заробляти?!

Отже, хочеться зробити висновок, що нині студенти відчувають 
кризу, адже майже нереально отримати стипендії. І я з вірою в те, 
що в недалекому майбутньому все повернеться на свої місця, хочу 
побажати всім студентам міцної витримки і сил все подолати. Всім, 
хто не отримав стипендію, бажаю, щоб вона обов’язково до вас по-
вернулась, і ви з вірою в світле майбутнє продовжили наполегливо 
вчитись, щоб здобути гідну і бажану професію!

Світлана ПЕНДРАКІВСЬКА, студентка 13 групи ФМЕ

С Нового года в силу вступил новый закон, согласно которому «стипен-
дии для всех» отменены. По новым правилам ее получат только студенты 
с самой высокой успеваемостью, а также самые бедные и незащищенные 
слои населения.

Право определять, кому давать стипендии, отдали вузам, а сами сти-
пендии четко разделили на два вида: социальную и академическую. Пер-
вую получают льготники (люди с инвалидностью I-III группы, дети из мно-
годетных семей, сироты, дети-чернобыльцы, дети погибших шахтеров и 
т. д.), вторую – отличники и часть хорошистов. Последних определит рей-
тинг, где 90% – успехи в учебе, 10% – участие в конференциях, научных 
работах и другие особые достижения. Что касается студентов-льготников, 
новый закон предлагает им выбрать между академической и социальной 
стипендией в том случае, если они заработают академическую.

В общей сложности размер стипендии увеличился, но количество ее 
получающих сократилось более, чем в 2 раза. Возможно, Министерство 

хочет таким образом стимулировать студентов учиться. Но не все так глад-
ко. По моему мнению и мнению моих сокурсников, это больше заставит 
студентов идти работать, чем учиться. При этом люди с чистыми пятерка-
ми остаются без стипендии, в то время как студенты с меньшими баллами, 
но с другой специальности, получают повышенную стипендию. Где спра-
ведливость? Почему сейчас никто не протестует? Даже круглый отличник 
может остаться без стипендии. Справедливо?... Давайте посмотрим на 
вопрос с другой стороны: в некоторых учебных заведениях большое коли-
чество «детей-отличников» получают незаслуженную стипендию. Данный 
эксперимент, возможно, заставит их взяться за ум, но только в том случае, 
если они захотят получать свой ежемесячный «доход» в дальнейшем.

Философы бы сказали – борьба и единство противоположностей.
Павел БРАТКЕВИЧ, студенческий декан КЭФ
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОТДЫХ С 
ЛЮБИМЫМ ФАКУЛЬТЕТОМ?

ПОЕЗДКА В КАРПАТЫ С ОНЭУ

ПОЕЗДКА В ПОЛЬШУ

Этой зимой мы, студенты ОНЭУ, вновь покинули стены универси-
тета на продолжительные зимние каникулы. А это значит – привет 
тоска и грусть по университетским друзьям. Но… нет! Не в этот раз! 
Мы с ребятами нашли выход из ситуации и отправились покорять 
горные вершины снежных Карпат. Еще несколько лет назад в поезд-
ке с профкомом у нас образовалась компания, которая из года в год 
расширяется и крепнет, чему мы несказанно рады.

В этом году мы жили в чудесном домике в Татарове. Это очень 
красивое село на Прикарпатье в 10 км от Буковеля. Целая неделя 
на свежем горном воздухе пошла на пользу абсолютно всем. Каж-
дый день подъем в 7 утра, по истине семейный завтрак, сборы, и вот 
– долгожданная дорога на гору (и вовсе не беда, что в небольшом 
автобусе на восемь человек нас тринадцать). В пути – песни, пляски, 
смех и игры. Затем горы, горы, горы и еще раз горы. Да, мы настолько 
полюбили лыжи, что катались, как говорится, до посинения. По воз-
вращению домой мы традиционно начинали делиться впечатлени-

ями, эмоциями, расска-
зывать забавные «горные 
ДТП», свидетелями кото-
рых нам довелось стать, 
и самое главное – расска-
зывать о своих успехах. 
А дальше – ужин, отдых, 
баня и игры, которые та-
а-а-а-ак затягивали, что 
не успеешь моргнуть, как 
уже поздняя ночь. День 
на шестой, когда все на-
катались, мы поехали 
гулять в Яремче, так как 
там самый крупный суве-
нирный рынок, красивей-

ший водопад Пробой и известные тропинки 
Довбуша. Кстати, в какой-то момент мы поте-
рялись в лесу, но это уже совсем другая исто-
рия…

Именно в таком напряженном ритме и 
пролетела наша неделя. Прожив неделю со 
своими друьями в одном доме, я понимаю, 
что действительно готова с ними и в огонь, 
и в воду. И в чем мы уверенны на 100%, так 
это в том, что это далеко не последняя наша 
совместная поездка! А теперь задумайтесь, 
что может быть лучше, чем отдых с любимым 
факультетом? 

Юлия ЯРЁМЕНКО, 
студентка 32 группы КЭФ, 

глава профбюро

На этих зимних каникулах мне выпала возможность поехать в Кар-
паты с ребятами из Нархоза. Честно говоря, когда покупала билет, я 
по-другому планировала этот отдых, но все, как обычно, поменялось 
в последний момент. Это была моя первая поездка с ОНЭУ и я полу-
чила море удовольствия. Ребята все очень веселые и дружелюбные. 
Мы сразу нашли общий язык, поэтому мой отдых стал незабывае-
мым. Первой целью перед поездкой я поставила себе научиться ка-
таться на лыжах. Но, к сожалению, а может, к счастью, у меня ничего 
не вышло. Но это не помешало насладиться отдыхом. Наша поездка 
началась с водопада в Яремче, потом мы поехали в Яблуницу, затем 
в Буковель. Я никогда бы и не подумала, что в Украине может быть 
настолько волшебно! Одним из самых ярких воспоминаний стала 
дискотека, на которой я, наверное, впервые ощутила, что значит 
вечеринки с Нархозом. Атмосфера была очень дружная и весёлая. 
Хочется сказать большое спасибо организаторам этой поездки, так 
как моему счастью не было предела. Бесконечно благодарна за эти 
незабываемые эмоции! Яна ВЛАСЕНКО, 

студентка 15 группы ФЭУП

Для студентов, занимающихся самодеятельностью в нашем уни-
верситете, уже стала традицией ежегодная поездка в Польшу с це-
лью достойно представить свое учебное заведение. В этом году в ян-
варе студенты всех факультетов отправились в недельную поездку и 
посетили 3 страны: Венгрию, Польшу и Словакию. В течение месяца 
активисты художественной самодеятельности готовили шоу-про-
грамму для наших иностранных друзей, чтобы все было на высшем 
уровне. В программу входили КВН, танцы, вокал и стихотворения, 
написанные нашими студентами. В первый день нашего путешест-
вия мы прибыли в город Жешев, где прошел наш концерт. На сле-
дующий день мы отправились в город Бардеев (Словакия). Каждый 
из нас был восхищен архитектурой этого города, но мы не думали, 
насколько нас поразит Будапешт. Он затмил абсолютно все города, 
которые мы могли видеть раньше. Каждый студент, будь он уже на 
пятом курсе или на первом, был заворожен этим невероятным горо-

дом. Каждый уголок, каждая улочка, даже станция метро таит в себе 
романтику старого города. Если вы хотите увидеть по-настоящему 
Старую Европу – то вам в Будапешт. Так же благодаря нашему мини-
путешествию мы смогли попрактиковаться в английском и польском 
языках. Это оценил каждый.

Но самое важное, что мы получили в поездке – это эмоции. По-
сле недели, проведенной вместе, мы действительно сблизились с 
ребятами с других факультетов. А сейчас именно то время, когда мы 
можем насладиться на все 100% нашей жизнью и нашим любимым 
хобби, благодаря которому мы можем получать возможность испы-
тывать новые эмоции.

Анна КОЛИБАБЧУК,
студентка 20 группы ФМЭ
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ТАРАС  ГРИГОРОВИЧ  ШЕВЧЕНКО – ВЕЛИКИЙ СИН УКРАЇНИ

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ В БІБЛІОТЕЦІ

І милосердному молюся, 
Щоб ви лихим чим не згадали...

Т. Г. Шевченко
В історії кожного народу є імена, які він свя-

то береже у своїй пам’яті і з великою любов’ю та 
повагою передає з покоління в покоління. Так, і 
серед українців є величні постаті світового, пла-
нетарного масштабу, які стали скарбом усієї люд-
ської цивілізації. Їх називають пророками, велет-
нями духу. Для українців – це Тарас Григорович 
Шевченко, справжній син свого народу, вірність 
якому він проніс через все життя.

Минають роки, століття, а безсмертне ім’я 
Кобзаря навіки залишилося у пам’яті нащадків. 
Адже він як ніхто відчув страждання живої душі 
народу, він став його невід’ємною частиною. На 
творах Т. Шевченка виросло не одне покоління 
українців, оскільки у його вічних строфах кодекс 
загальнолюдських цінностей – Любові, Правди, 
Волі, Доброти, Страждання, Милосердя...

Ім’я Шевченка відоме не лише українцям, геній цієї людни вже давно вийшов 
за межі нашої країни. Його твори перекладені багатьма мовами світу, а покладені 
на музику вірші давно вже стали народними піснями. Разом із чим постать Тараса 
Шевченка надихає людей на досягнення цілей та втілення ідей. Так, український 
майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку «Кобзар», яка за роз-
міром трохи більше половини квадратного міліметра. Це майже в 19 разів мен-
ше від найменшої японської книги «Квіти чотирьох сезонів». Сторінки цієї книги 
настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреної волосинки. 
Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника.

Ще одним досягненням став рекорд, який кілька років тому було поставлено 
Національним університетом «Острозька академія». Під час марафону 19 діб, а 
саме 456 годин поспіль, студенти, викладачі й гості університету безперервно чи-
тали твори Тараса Григоровича Шевченка. Цей рекорд було зафіксовано у книзі 
рекордів не тільки України, а й світу. Марафон присвятили 200-річному ювілею від 

дня народження Великого Кобзаря.
У 2017 році з метою вшанування пам’яті видатного поета й з відзначенням 

203-ї річниці від дня народження видатного поета та 156-ї річниці від дня його 
смерті у світі стартував міжнародний флешмоб «Global Shevchenko». Організували 
флешмоб громадські організації,  а саме «Ukrainians» та «Батьківщина Молода». 
Правила флешмобу були дуже прості – з 10 лютого до 8 березня необхідно було 
зробити фото або селфі біля пам’ятника Тараса Шевченка, опублікувати фото на 
офіційній сторінці флешмобу у Facebook, а також на своїх сторінках в соціальних 
мережах, обов’язково вказавши хеш-тег #GlobalShevchenko, та 9 березня о 16:00 
(за київським часом) прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку й одночасно зачи-
тати вірш «В казематі» (Мені однаково, чи буду...). Це було найбільше одночасне 
читання Шевченка в історії.

До флешмобу «Global Shevchenko» долучилися понад 3500 учасників з 25 країн 
світу та 132 населених пунктів України. Це учасники з Азербайджану, Білорусі, 
Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Йорданії, Канади, Китаю, Куби, Латвії, Литви, 
Македонії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Угорщини, Франції, 
Хорватії та Чехії.

Не залишилась осторонь від святкування річниці з Дня народження Тараса 
Шевченка бібліотека Одеського національного економічного університету, яка 
спільно з кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки провела у стінах 
читальної зали бібліотеки студентську конференцію «Беру «Кобзар» у руки знову, 
немов святий щоденний хліб».

Ім’я Тараса Григоровича Шевченка не забуте і навіть через багато років про-
мовляється з повагою та любов’ю. Видатний український письменник, поет і пу-
бліцист Іван Франко писав: «Він був селянський син і став князем в царстві духа. 
Він був кріпак і став великою силою в громаді людських культур. Він був простак і 
відкрив професорам і вченим новіші і свобідніші степені. Доля переслідувала його 
ціле життя, та не покрила іржею золота його душі, не обернула його любові до 
людства в ненависть. Та найкращий, найцінніший дар доля дала йому по смерті – 
невмирущу славу і вічну нову насолоду, яку дають його твори мільйонам людських 
сердець».

Ольга МАЛОГА,
студентка 21 групи ОЕФ

Минають роки, десятиліття, але 
час не в змозі притупити гостру акту-
альність Шевченкового слова для кож-
ного з наступних поколінь, адже вся 
його велика спадщина – поезія, проза, 
мистецтво – пронизана любов’ю до 
України та її народу. 9 березня кожного 
року вся країна шанує свого народного 
поета. У Шевченкові ми і зараз бачи-
мо нашого сучасника, бо його слово 
звеличує красу боротьби й перемоги, 

виховує найкращі людські почуття.
Не залишилась осторонь цієї події і бібліотека Одеського національного еко-

номічного університету, яка спільно з 
кафедрою мовної та психолого-педа-
гогічної підготовки провела у стінах 
читальної зали бібліотеки студентську 
конференцію «Беру «Кобзар» у руки 
знову, немов святий щоденний хліб». 
Виступи учасників конференції були 
присвячені актуальним питанням 
формування особистості Т.Г.Шевченка 
під впливом видатних людей того 
часу, багатовимірності мови великого 
Кобзаря, зв’язку його поезії з сучасніс-
тю, особливостям його поетичної та художньої творчості.

Бібліотечні фахівці підготували мультимедійну презентацію та ілюстративно-

документальну виставку, де були представлені наявні у фонді бібліотеки видання, 
присвячені життю і творчості поета. 
Присутні з цікавістю дізналися, що 
першою книгою в бібліотеці, запи-
саною в інвентарній книзі під но-
мером 1, було саме зібрання творів 
Т.Г.Шевченка. Зараз це найцінніше 
видання зберігається у фонді рідкі-
сної та цінної книги бібліотеки.

«Значення Шевченка в розвитку 
нової української літературної мови 
полягає в тому, що він зміг розбудити 
багато талановитих душ. Авторитет 

шевченкового слова ширився ще за часів життя поета. На його творах виховували-
ся такі відомі українські письменники, як Іван Франко, Леся Українка, Нечуй-Леви-
цький, Панас Мирний. Геніальна простота його слова полягає саме в органічному 
сплаві фольклорних традицій, розмовної народної мови з книжковими джерела-
ми», – зазначила у своєму виступі ст. викладач кафедри мовної та психолого-педа-
гогічної підготовки, кандидат філологічних наук Висоцька Зоряна Іванівна.

Своєю творчістю – малярством, поезією, прозою, – тобто життям своїм, 
Т.Г.Шевченко роз’яснив, осмислив для нас народну поезію, народний побут. Його 
творча спадщина – це джерело, у якому увічнилась етнокультурна самобутність 
нації, її національний колорит. Тому не буде перебільшенням сказати, що через 
Т.Шевченка люди пізнають Україну, а сам він своєю творчістю перекинув місток з 
минулого в майбутнє.

Зав. відділом обслуговування К.Ю.СТОЛЯРОВА

Як Україна моя мати,
Шевченко – батько рідний мій.

Бо тільки він міг так навчати
Любити край великий свій.

Талановитий українець
Мав в малюванні Божий дар.

А у книжковому звертанні
Нащадкам передав Кобзар.

Я відчуваю кожне слово,
Що донесла його душа.

Вона так ніжно й загадково
Дніпром лилася до вірша.

Хоча важка життєва доля
Спіткала генія митця,

Та Батьківщини рідній воля
Була бажанням до кінця.

Ми пам’ятаєм тебе, батьку,
А разом з нами цілий світ.
Несе твоє ім’я мистецтво
Вже так багато – 200 літ. Сабіна САЛІМОВА, 

студентка 21 групи ФЕУП
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ 
РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
«CFA RESEARCH CHALLENGE»

Кафедра марке-
тинга ФМЭ всегда 
дарит своим студен-
там массу возмож-
ностей проявить 
себя и показать свои 
знания в области 
маркетинга и ре-
кламы. 9 декабря 
2016 года студенты 
смогли пройти сер-
тификацию по про-
грамме «Специалист 
в сфере рекламного 
менеджмента» при 
поддержке «Союза 
рекламистов Укра-
ины», организован-

ную союзом и преподавателями кафедры.
Целью мероприятия являлось предоставление студентам очной и заочной 

формы обучения возможности продемонстрировать и защитить свои рекламные 
проекты. Членами аттестационной комиссии выступали Ирина Львовна Литовчен-
ко (зав. кафедрой маркетинга ОНЭУ), Эдуард Иванович Ратушняк (топ-менеджер 
медицинской отрасли) и, конечно же, Евгений Викторович Ромат – глава «Союза 
рекламистов Украины».

Студентами были представлены рекламные проекты как в печатном виде, так 
и в формате видео-рекламы. Участникам была дана  возможность самостоятельно 
выбирать тематику своего проекта. Всего было представлено 17 работ, выполнен-
ных студентами разных курсов. Члены комиссии оценили каждую из работ с точки 
зрения профессионалов. Для всех студентов это был бесценный опыт не только в 
возможности выступить и защитить свой проект, но и в качестве полезных заме-
чаний и пожеланий от аттестационной комиссии. Благодаря организаторам меро-
приятия, это стало отличной возможностью для студентов проверить на практике 
свои навыки в рекламе, приобретённые за время обучения. В конце мероприятия 
всем защитившимся участникам члены комиссии торжественно выдали сертифи-

каты «Специалист в сфере рекламного менеджмента». Такой сертификат дает до-
полнительное преимущество в будущем при трудоустройстве в сфере рекламной 
деятельности.

От себя, как от лица участника, могу сказать, что все мнения и замечания были 
абсолютно объективны, и само мероприятие дало всем нам незаменимый опыт. 
За это мы благодарны нашим преподавателям.

Елена БРЕЖНЕВА,
студентка 65 группы ФМЭ

CFA Institute Research Challenge — це щорічний глобальний конкурс, який на-
дає студентам університетів практичне наставництво та інтенсивне навчання в 
інвестиційній галузі. Студенти працюють у групах для дослідження й аналізу пу-

блічної компанії. Іноді вони навіть мають 
можливість зустрітися віч-на-віч із керів-
ництвом компанії. Кожна команда пише 
звіт про дослідження на призначену ком-
панію та надає рекомендації щодо купів-
лі, продажу чи утримання акцій компанії. 
Після цього команда може бути викликана 
для презентації та захисту представленого 
аналізу в групі професіоналів.

Перший конкурс Research Challenge був 
організований завдяки Нью-Йоркському 
Товариству Аналітиків Безпеки в 2002 році, 

в якому взяли участь лише п’ять команд з району Нью-Йорка. З того часу конкурен-
ція зросла, адже було залучено десятки тисяч студентів з понад 900 університетів 
у більш ніж 75 країнах світу.

Цього року команда ОНЕУ також стала учасником даного конкурсу. Потрібно 
було виконати інвестиційний звіт для компанії «DANONE», спрогнозувавши ціну 
акцій у майбутньому. На конкурсі було представлено майже 40 інвестиційних 
звітів від 33 провідних університетів України. Наша команда увійшла до 16-ки кра-
щих та мала можливість представити результати свого дослідження 17-го березня 
2017 року в Києві на Ukraine Lokal Final. У півфіналі 16 фіналістів поділили на окре-
мі руми, по 4-ри команди в кожному. Суперниками нашої команди стали КНТЕУ 
(торгово-економічний університет), KSE (Kyiv school of Economics) та Києво-Моги-
лянська академія. Наша команда не увійшла до загального фіналу, що складався 
з переможців усіх румів, проте була відзначена компанією-спонсором «Deloitte» 
за успішний виступ.

Склад команди від нашого фінансово-економічного факультету: капітан коман-
ди Кудінова Вероніка (53 гр.) Стоянов Максим (53 гр.), Олена Костромицька (53 
гр.), Кригін Данило (52 гр.), Білоус Костян-
тин (42 гр.). Невелике інтерв’ю з капітаном 
команди:

— Вероніка, розкажіть, будь ласка, 
про враження від конкурсу. Як це: брати 
участь у міжнародному конкурсі, пред-
ставляючи весь університет?

— Мені дуже сподобалося брати 
участь в CFA Research Challenge. Це просто 
знахідка для студентів, які хочуть прока-
чати свою англійську і перевірити знання, 
отримані за час навчання на бакалавраті. Ми не на словах, а на ділі зрозуміли, що 
таке інвестиційна діяльність, які її основні складові. Результатом нашої роботи став 
інвестиційний звіт на 30 сторінок, написаний нами англійською мовою й офор-
млений за всіма правилами такої звітності. Він містив тільки оригінальні дослід-
ження й аналізи, а також деяку важливу статистику з відкритих джерел інформації 
(Bloomberg, World bank, Reputation Institute, Reuters).

— Що ви можете сказати про той обсяг роботи, над яким вам довелося 
працювати?

— Обсяг роботи довелося виконати колосальний. Але великий плюс кон-
курсу в тому, що на всі завдання було відведено достатньо часу. 2,5 місяці – на 

сам звіт, 2 тижні – на підготовку до презентації. Все починається з прогнозування 
фінансової звітності компанії, формування необхідних сторінок для розрахунків 
в Exel. Далі йде строгий порядок аналізів, який не можна порушувати. Тут-то ми 

зрозуміли всю відповідальність при 
виконанні того, чи іншого аналізу: 
будь-яка помилка на даному етапі – 
далі все буде неправильно. Але і тут 
в організації конкурсу є великий плюс 
– нам завжди допомагав наш ментор 
(людина, що працює в даній галузі), 
вказував на недоліки роботи, стежив 
за її готовністю. Ключовим завданням, 
перш ніж виконати рекомендацію до 
покупки чи продажу акцій, була побу-
дова фінансових моделей, які і приз-

водили нас до кінцевого показника – майбутньої вартості акцій компанії (DANONE).
— Які були відмінності між вашою командою та командами ваших супер-

ників у румі?
— Презентації суперників руму ми не могли дивитися, тільки 4-х переможців 

з 16 фіналістів. В основному, у команд-фіналістів румів був зроблений ще більший 
акцент на моделі (оцінку бізнесу), а також високий рівень компетентності на сесії 
«питання-відповідь». Наш університет мав хороший рівень, але досконалості не-
має меж. Завжди є до чого прагнути, і я, як капітан команди, розуміла це на кож-
ному етапі нашої роботи. Ну, і англійська…Тут теж завжди є що вдосконалювати: 
відповісти на питання журі однією чи трьома реченнями, або ж десятьма – велика 
різниця.

— Чи допомогла вам участь в конкурсі отримати нові знання і навички, які 
могли б бути для вас корисними?

— Безумовно, участь в даному конкурсі допомогла поглибити знання. І не 
лише для подальшого розвитку в Україні, але й на міжнародному рівні. Адже CFA 
– це міжнародна сертифікація фінансового аналітика. На практиці вся необхідна 
термінологія запам’ятовується моментально. Навіть якщо ви вперше читаєте про 
якісь показники. Щоденний моніторинг бірж, перевірка фінансової звітності та її 
доповнення, побудова моделей з різними макроекономічними показниками – всі 
ці пункти стали нашим щоденним «must do» на час всього челенджу. І це прине-
сло свої плоди. Тепер ми розуміємо, як отримані знання можна застосувати в світі 
корпоративних фінансів, і не тільки.

— Які поради ви можете надати тим, хто теж хотів би взяти участь у цьому 
конкурсі наступного року?

— Головне – бути готовим до важкої роботи. Не боятися гуглити, читати, чи-
тати і ще раз читати. Я ніколи не читала стільки фахової літератури англійською. 
Не все вийде з першого разу і не в ті терміни, що ви собі зазначили. Це потрібно 
просто прийняти і не зупинятися, якщо ви хочете довести роботу до кінця. Людсь-
кий фактор теж відіграє важливу роль – від усвідомленості команди теж залежить 
результат вашої роботи. Адекватність і відповідальність за свої слова і дії – перший 
ключ до успіху. Всі ці аналізи в більшості університетів кожен день не вивчають, 
тому всі учасники челенджу знаходяться в рівних умовах. І кожен може пробити 
собі дорогу до знань сам або залишитися на попередньому рівні. А взагалі, че-
лендж – це виклик. Кожен в ньому перевіряє себе на міцність (зможеш, чи ні). Ми 
перевірили – і не пошкодували!

Ілля ІВАНОВ, студент 22 групи ФЕФ
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СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ 
ЛЕВИНСЬКОМУ СЕРГІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ!

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!...

Ранок 6 березня 2017 року розірвала жалобна звістка – з 
життя пішов наш колега – доцент кафедри математичних 
методів аналізу економіки Сергій Васильович Левинський. 
Протягом 43-х років життєвий шлях Сергія Васильовича був 

пов’язаний з Одеським національним економічним універ-
ситетом: асистент, доцент кафедри математичних методів 
аналізу економіки, профспілковий лідер, заступник декана, 
декан фінансово-економічного факультету.

Сергій Васильович народився в селянській родині 20 ве-
ресня 1951 року в селі Костянтинівка Ширяєвського району 
Одеської області. Навчання в школі було успішним. Це дало 
йому можливість здійснити мрію: навчання в Одеському 
державному університеті ім. І.І. Мечникова. Закінчивши на-
вчання в університеті, працював асистентом кафедри вищої 
математики і програмування Одеського інституту народного 
господарства. З 1979 по 1981 роки служив у Збройних силах 
СРСР, був командиром радіорелейно-кабельного взводу. Пі-
сля демобілізації знову працював асистентом кафедри ви-
щої математики і програмування ОІНГ. У квітні 1991 року С. 
В. Левинський отримав науковий ступінь кандидата фізико-
математичних наук. Рішенням вченої ради Одеського націо-
нального економічного університету від 22 лютого 1994 року 
йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри матема-
тичних методів аналізу економіки. Понад десять років Сергій 
Васильович обіймав посаду заступника декана фінансово-
економічного факультету. З 2002 по 2016 роки працював на 
посаді декана цього факультету.

Сергій Васильович відрізнявся своєю щирістю, толеран-
тністю, завжди був готовий до компромісів, постійно допо-
магав своїм студентам, колегам, друзям. Усі, хто знав Сергія 
Васильовича Левинського, любили та поважали його за чуй-
не ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість 
та оптимізм. У ці скорботні дні висловлюємо щире, глибоке 
співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять про 
Сергія Васильовича назавжди збережеться в наших серцях…

Кафедра математичних методів аналізу економіки 

6 марта 2017 года покинул этот мир уважаемый человек и 
настоящий преподаватель – Левинский Сергей Васильевич…

Это стало большой трагедией для многих. Он был не толь-
ко хорошим преподавателем, но и деканом, который пони-
мал и принимал своих студентов такими, какие они есть. Был 
для каждого из них опорой и поддержкой, многих проводил 
во взрослую жизнь, за что они ему очень благодарны.

На протяжении многих лет Сергей Васильевич посвящал 
себя факультету. Столько светлых идей и профессиональных 
знаний передал студентам нашего университета. Всегда по-
зитивный, добрый и открытый. Он делился с нами опытом 
и учил, как построить счастливое будущее. Большую часть 
жизни он отдал своей работе, вырастил не одно поколение 

экономистов.
Душа компании и пример для подражания, незаменимый, 

всеми любимый и уважаемый Сергей Васильевич! Как жаль, 
что такой светлый человек ушел от нас. Он заслужил автори-
тет и уважение своих студентов. Он навсегда останется в сер-
дцах своих учеников и коллег. Приносим свои глубочайшие 
соболезнования родным и близким.

Светлая память Вам, дорогой и уважаемый Сергей Василь-
евич. От всей души говорим Вам, спасибо за все! Вы навсегда 
в наших сердцах!...

Анастасия РАТКОВСКАЯ,
студентка 11 группы ФЭФ
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МІС ОНЕУ 2017
Напевно, найчудовішою подією 

цього навчального року став кон-
курс краси і таланту «Міс ОНЕУ 
2017», який відбувся 14 березня 
2017 р. в Одеському національ-
ному економічному університеті. 
Для дівчат цей конкурс – ковток 
чогось нового, який викликає най-
яскравіші і незабутні емоції. Кож-
на конкурсантка має можливість 
упевнено і з гідністю показати всі 
свої найкращі сторони.

У цей день за звання перемож-
ниці боролися студентки всіх фа-
культетів. Охочих взяти участь у 
конкурсі було чимало, але були 
обрані кращі з кращих, які мали 
завоювати титул «Міс ОНЕУ». 
Протягом декількох тижнів кон-

курсантки ретельно готувалися до майбутнього виступу. Для пере-
моги треба було пройти ряд випробувань, показавши свої таланти 
в різних конкурсах.

Журі враховувало не тільки зовнішні дані красунь, а також вмін-
ня триматися перед публікою, інтелектуальні та творчі здібності. 
Студентки дефілювали по сцені в ошатних сукнях, дивували при-
сутніх своїми вокальними та танцювальними талантами, полони-
ли яскравою індивідуальністю і красою. Вони захоплено демон-
стрували свої здібності, а глядачі їх гаряче підтримували. Перед 
журі постало важке завдання – назвати переможницю конкурсу. 
Зробити це було нелегко, адже всі учасниці доклали чималих зу-
силь і були гідні перемоги. 

Цей день став святковим не тільки для учасниць, але й для всіх 
присутніх на цьому заході. Свято краси і талантів в Одеському на-
ціональному економічному університеті завершилося, однак у 

конкурсанток і глядачів залишилися неймовірний досвід і неза-
бутні враження!

Хотілося б окремо висловити величезну подяку представниці 
нашого кредитно-економічного факультету Олені Пушкарьовій. 
Талановита, розумна і гарна, вона відпрацювала на всі 100%, гідно 
показавши свої вміння на всіх етапах конкурсу. Весь наш факультет 
пишається її успіхами, зусиллями і вдячний усім, хто допомагав у 
підготовці до цього заходу, не покладаючи рук!

Карина ГАЛІТА,
студентка 11 групи КЕФ

14 марта 2017 года в Одесском национальном экономическом уни-
верситете прошел конкурс «Мисс ОНЭУ». Но подготовка к конкурсу на-
чалась намного раньше. Как всем известно, каждая участница конкурса 
должна была подготовить танец, вокальный номер и продемонстриро-
вать актерское мастерство. Также готовилось три общих тематических 
дефиле, для которых необходимо было выбрать подходящий наряд и 
поставить небольшие танцевальные связки, соответствующие стилю и 
теме.

Все началось с отбора на Мисс. 25 ноября 2016 года на ФМЭ прошел 
отбор студентки, которая будет иметь честь представить свой факультет 
на конкурсе. В нашем отборе принимали участие 4 девушки. Но побе-
дительницей отбора ФМЭ стала Керимова Карина. По ее словам, учас-
тие в конкурсе было ее заветной мечтой, кото-
рую нам удалось исполнить! Вот с того момента 
и началась подготовка к самому главному кон-
курсу Нархоза. Принимались любые предложе-
ния по поводу идей для фотосессии, танца, ко-
стюмов, образов на дефиле, песни для вокала, 
декораций и т.д. Можно сказать, фантазировал 
весь наш студактив, начиная от культорга Ани 
Колибабчук и старших курсов, и заканчивая 
первым курсом, который относился ко всему не 
менее серьезно, чем сама Мисс.

К середине февраля у нас уже были сделаны 
несколько фотосессий, была идея танца, ши-
лись костюмы, была выбрана песня для вокала. 
И вот тогда началась усиленная, интенсивная 
подготовка. Репетиции танца, общих дефиле, вокала занимали у Кари-
ны все время. Ни одного дня не проходило безрезультатно. 

Первое дефиле, открывающее концерт, было дефиле в стиле «Ве-
ликолепный Гэтсби». Каждая из конкурсанток должна была создать 
образ, соответствующий данной теме и цвету, который заранее был 
выбран. Наши «мисски» предстали в таких цветах: золотистый – Тимо-
феева Катя (УЭФ), бордо – Керимова Карина (ФМЭ), серебристый – Ми-
колюк Алена (ФЭФ), цвет морской волны – Кисакова Виолетта (ФЭУП), 
красный – Пушкарева Алена (КЭФ). По моему мнению, данная тема де-
филе выбрана очень удачно и она, как никакая другая, задала настрое-
ние нашему концерту.

За первым дефиле следовал вокальный конкурс. У всех девочек 
были очень яркие номера с интересными декорациями, подтанцовкой 
(у некоторых факультетов), обыгрыванием песни.

После вокального конкурса был  конкурс пародии, задачей которо-
го было максимально раскрыть свой образ. Галатея – Керимова Кари-
на (ФМЭ), Горгона – Тимофеева Катя (УЭФ), Феникс – Миколюк Алена 
(ФЭФ), Смерть – Кисакова Виолетта (ФЭУП), Русалочка – Пушкарева Але-
на (КЭФ). Затем было общее дефиле в своих образах, за которым следо-
вал интеллектуальный конкурс, в котором каждой участнице задавали 
по вопросу.

Самым атмосферным и увлекающим из всех, по моему мнению, 
стал драматический конкурс. В этом году принцип проведения этого 
конкурса отличался от предыдущих, т.к. все сцены девочек относились 
к одному фильму («Девять») и были связаны между собой. Главным за-
данием этого конкурса было раскрыть свою роль (жены, музы, друга, 

поклонницы, любовницы). Я считаю, все очень 
хорошо справились с этой задачей, т.к. во вре-
мя всех выступлений я погрузилась в атмосфе-
ру этого фильма и жизнь каждой героини.

И последним конкурсом стал танцевальный 
– самый зрелищный и ожидаемый. В этом кон-
курсе принимали участие почти все участники 
студклуба. Я уверена, что все, как и я, во вре-
мя танца испытывали огромное удовольствие 
и желание сделать максимум для нашей Мисс. 
Это желание подпитывал аплодирующий зал, 
который заставлял улыбаться даже там, где это 
не нужно!

Финальное дефиле в нарядный платьях, ле-
гендарная песня «Кто же станет Мисс», все это создавало такую вол-
шебную и добрую атмосферу. Но конечно, чувствовались и напряже-
ние, и нервозность поддержки в кулисах, что еще больше дополняло 
этот момент. Во время оглашения победительницы виделась и слыша-
лась радость, крики счастья до слез родного факультета, разочарование 
и грусть факультетов-соперников. Но я считаю, что первоначальная цель 
создания подобных конкурсов, а именно, дружба, сплочение факульте-
тов, была достигнута, т.к. мы нашли друзей и на других факультетах!

Хочу от себя и от нашего студклуба поздравить студентку финансово-
экономического факультета Миколюк Алену с заслуженной победой!

Катерина БАНОВСЬКА, 
студентка 10 группы ФМЭ
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МІС ОНЕУ 2017
14 марта 2017 года в Одесском 

национальном экономическом уни-
верситете прошел конкурс «Мисс 
ОНЭУ». Но подготовка к конкурсу 
началась намного раньше. Как всем 
известно, каждая участница конкур-
са должна была подготовить танец, 
вокальный номер и продемонстри-
ровать актерское мастерство. Также 
готовилось три общих тематических 
дефиле, для которых необходимо 
было выбрать подходящий наряд и 
поставить небольшие танцевальные 
связки, соответствующие стилю и 

теме.
Все началось с отбора на Мисс. 25 ноября 2016 года на ФМЭ прошел 

отбор студентки, которая будет иметь честь представить свой факуль-
тет на конкурсе. В нашем отборе принимали участие 
4 девушки. Но победительницей отбора ФМЭ стала 
Керимова Карина. По ее словам, участие в конкурсе 
было ее заветной мечтой, которую нам удалось ис-
полнить! Вот с того момента и началась подготовка 
к самому главному конкурсу Нархоза. Принимались 
любые предложения по поводу идей для фотосес-
сии, танца, костюмов, образов на дефиле, песни для 
вокала, декораций и т.д. Можно сказать, фантази-
ровал весь наш студактив, начиная от культорга Ани 
Колибабчук и старших курсов, и заканчивая первым 
курсом, который относился ко всему не менее се-
рьезно, чем сама Мисс.

К середине февраля у нас уже были сделаны не-
сколько фотосессий, была идея танца, шились костю-
мы, была выбрана песня для вокала. И вот тогда нача-
лась усиленная, интенсивная подготовка. Репетиции 
танца, общих дефиле, вокала занимали у Карины все 
время. Ни одного дня не проходило безрезультатно. 

Первое дефиле, открывающее концерт, было де-
филе в стиле «Великолепный Гэтсби». Каждая из конкурсанток должна 
была создать образ, соответствующий данной теме и цвету, который 
заранее был выбран. Наши «мисски» предстали в таких цветах: золо-
тистый – Тимофеева Катя (УЭФ), бордо – Керимова Карина (ФМЭ), сере-
бристый – Миколюк Алена (ФЭФ), цвет морской волны – Кисакова Ви-
олетта (ФЭУП), красный – Пушкарева Алена (КЭФ). По моему мнению, 
данная тема дефиле выбрана очень удачно и она, как никакая другая, 
задала настроение нашему концерту.

За первым дефиле следовал вокальный конкурс. У всех девочек 
были очень яркие номера с интересными декорациями, подтанцовкой 
(у некоторых факультетов), обыгрыванием песни.

После вокального конкурса был  конкурс пародии, задачей которо-

го было максимально раскрыть свой 
образ. Галатея – Керимова Карина 
(ФМЭ), Горгона – Тимофеева Катя 
(УЭФ), Феникс – Миколюк Алена 
(ФЭФ), Смерть – Кисакова Виолетта 
(ФЭУП), Русалочка – Пушкарева Але-
на (КЭФ). Затем было общее дефиле 
в своих образах, за которым следо-
вал интеллектуальный конкурс, в 
котором каждой участнице задавали 
по вопросу.

Самым атмосферным и увлекаю-
щим из всех, по моему мнению, стал 
драматический конкурс. В этом году 
принцип проведения этого конкурса 
отличался от предыдущих, т.к. все 
сцены девочек относились к одному 

фильму («Девять») 
и были связаны 
между собой. Глав-
ным заданием этого конкурса было раскрыть свою 
роль (жены, музы, друга, поклонницы, любовницы). Я 
считаю, все очень хорошо справились с этой задачей, 
т.к. во время всех выступлений я погрузилась в атмос-
феру этого фильма и жизнь каждой героини.

И последним конкурсом стал танцевальный – са-
мый зрелищный и ожидаемый. В этом конкурсе 
принимали участие почти все участники студклуба. Я 
уверена, что все, как и я, во время танца испытывали 
огромное удовольствие и желание сделать максимум 
для нашей Мисс. Это желание подпитывал аплодиру-
ющий зал, который заставлял улыбаться даже там, где 
это не нужно!

Финальное дефиле в нарядный платьях, легендар-
ная песня «Кто же станет Мисс», все это создавало та-
кую волшебную и добрую атмосферу. Но конечно, чув-
ствовались и напряжение, и нервозность поддержки в 

кулисах, что еще больше дополняло этот момент. Во время оглашения 
победительницы виделась и слышалась радость, крики счастья до слез 
родного факультета, разочарование и грусть факультетов-соперников. 
Но я считаю, что первоначальная цель создания подобных конкурсов, 
а именно, дружба, сплочение факультетов, была достигнута, т.к. мы на-
шли друзей и на других факультетах!

Хочу от себя и от нашего студклуба поздравить студентку финансово-
экономического факультета Миколюк Алену с заслуженной победой!

Катерина БАНОВСЬКА, 
студентка 10 группы ФМЭ

Приходит время, и каждому человеку 
приходится делать очень важный выбор. 
Выбор, который в дальнейшем и определит 
его судьбу, да и вообще всю жизнь. Одним 
из таких выборов является выбор высшего 
учебного заведения. Поступая в Одесский на-
циональный экономический университет, вы 
находите ещё одну семью. Поступая на учёт-
но-экономический факультет, вы обретаете 
ещё братьев и сестёр. Пусть не по крови, но 
по духу. А знаете, что объединяет ребят? Об-
щая работа, похожие увлечения, совместный 
труд. 

Напомним о том, что в нашем университе-
те есть традиции, которые поддерживаются 
уже многие годы. Одной из таких традиций 
является ежегодное проведение конкурса 

«Мисс ОНЭУ». С приходом весны, когда появляются первые теплые лу-
чики солнца и радости, мы выбираем самую красивую, грациозную и 
талантливую девушку нашего университета. И этот год не стал исклю-
чением. Но не все так просто. Сначала был отбор участниц, на котором 
присутствовало множество прекрасных представительниц нашего фа-
культета. Все они продемонстрировали членам жюри свой вокал, танец 
и актерское мастерство. Девочки показали хорошую подготовку и же-
лание представлять свой факультет в этом году. Несмотря на тяжелый 
выбор, Мисс учётно-экономического факультета 2017 стала Тимофеева 
Катя. 

И вот, спустя время началась активная подготовка к самому конкур-

су. А знаете, что здесь в первую оче-
редь прекрасно проявилось? Жела-
ние помочь достигнуть главной цели 
и приложенные усилия для осущест-
вления всего задуманного. Студенче-
ский клуб принялся за активную под-
готовку Кати, а именно: подготовкой 
танца занялись Скибитская Ольга, Гон-
гало Александра и Турубарова Мария, 
постановкой драмы – Герасименко 
Ольга, помощь в вокале легла на плечи Гонгало Александры и Кальче-
ва Кости. Не могу оставить без внимания Егорова Георгия, без таланта 
которого не обошёлся танец нашей участницы. Пошивом костюмов и 
подбором декораций занимались наши студклубовцы. Долгие неде-
ли тренировок не прошли зря! Екатерина с достоинством представила 
свой факультет! Подготовка к данному мероприятию в очередной раз 
показала, что наши ребята действительно очень дружны и готовы прий-
ти на помощь в любой момент. Ведь моральная поддержка так много 
значит! Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке!

Хочу обратиться именно к Кате: «Помни, что для нас ты – МИСС!» 
Твой факультет тобой очень гордится! Твоему таланту, харизме и выдер-
жке можно только позавидовать! Желаем тебе и дальше добиваться 
всех поставленных целей и оставаться такой же прекрасной! А самому 
учётно-экономическому факультету хочется пожелать только взлетов и 
новых побед!

Ольга КОЦЮБСКАЯ,
студентка 22 группы УЭФ
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЯРМАРКА НА ФЭУП

ЗМІНИ В СТУДРАДІ ФЕУП

ВИПУСК ФЕУП 2017

Будучи маленькой, всегда вме-
сте с родителями смотрела пере-
дачу «Что? Где? Когда?» и пред-
ставляла себя на месте игроков. 
Представляла, какой они получают 
адреналин, какую испытывают ра-
дость, давая правильный ответ на 
вопрос.

Прошли годы, я стала студен-
ткой ОНЭУ и моя детская мечта 
исполнилась! Я стала участницей 
игры «Что? Где? Когда?» на первом 
курсе. Было приятно чувствовать 
командный дух, быть частью одно-
го целого. Тогда я в очередной раз 
убедилась, что игра не только под-
тверждает уровень интеллектуаль-

ного развития, но и объединяет людей, раскрывает их с абсолют-
но другой стороны, создает особый микроклимат в команде.

Игра, которая состоялась в главном корпусе ОНЭУ 6 марта 2017 
года, превзошла все мои ожидания. Хотя в моей копилке не так 
много игр, но эта игра побила рекорд по количеству участников 
– 105 человек (17 команд)! И это всего 2 факультета. Игра прохо-
дила в Малом актовом зале, все места были заняты, но, как гово-
рится, в тесноте да не в обиде! В зале царила особая атмосфера: 
в воздухе витал дух интеллекта, кроме обсуждений вопросов и 
вариантов ответа, времени хватало и на шутки, что дарило еще 
больше положительных моментов, располагало участников друг 
к другу, а мозговой штурм порождал просто невероятные идеи.

Особое внимание следует уделить вопросам, которые зада-
вались командам. Были вопросы, на которые все давали пра-
вильный ответ, были такие, на которые давала ответ только одна 
команда. Но некоторые вопросы уходили глубоко в детство, за-
ставляя участников вспоминать  самые счастливые моменты сво-

его детства, что наполняло игру особой энергетикой. Хочу сказать, 
что после игры находит волна вдохновения, веры в собственные 
силы и любые проблемы становятся решаемыми. Ради этого стоит 
идти на игру и прочувствовать на себе эту пленительную магию!

В результате победителями игры «Что? Где? Когда?» стала ко-
манда первокурсников  кредитно-экономического факультета под 
названием «Ви Фи». Ребята показали высокий уровень всесто-
роннего развития. Они представят ОНЭУ на городской игре между 
всеми вузами. Пожелаем им удачи и достойно представить наш 
родной ОНЭУ!

Татьяна ГАЧИК,
студентка 21 группы КЭФ

В четверг 23 марта 2017 г. в первом корпусе ОНЭУ состоялась ярмар-
ка домашней выпечки. С уверенностью можно сказать, что она удалась. 
Утром участников ярмарки было легко узнать – они шли в университет 
с огромными пакетами. Ребята хорошенько постарались и столы были 
заполнены невероятно вкусными тортами, кексами, запеканками, 
слойками, печеньями. И хоть это мероприятие планировалось только 
на время большой перемены, участникам пришлось задержаться еще 
на пол часика, так как покупатели все приходили и приходили. На яр-
марке царила атмосфера веселья. Каждому хотелось зайти в малый ак-

товый зал, откуда доносились великолепные запахи. Что примечатель-
но, участникам ярмарки добавлялись баллы в рейтинг, поэтому ребята 
не только помогали любимому факультету, но и повышали свой шанс в 
следующем семестре получать стипендию. Как и все факультетские ме-
роприятия ФЭУП, ярмарка прошла весело и успешно, но самое главное 
– было очень вкусно.

Анастасия ШВЕЦ,
студентка 16 группы ФЭУП

Вітаємо з новими посадами Настю Будницьку (в.о. студ-
декана) і Олену Криницину (в.о. голови наукового сектору)! 
Бажаємо вам успіхів і досягнення поставлених цілей. Окре-
мо хочемо подякувати за сумлінну й плідну роботу Дарину 
Невмержицьку й Артема Мишкевича. Нехай вас завжди су-
проводжує удача, всміхається доля і здійснюються найзапо-
вітніші мрії.

Студрада ФЕУП

Дорогі випускники, вітаємо із закінченням університету! 
Бажаємо вам знайти в житті своє місце і рухатися в правиль-
ному напрямку, займатися улюбленою справою, вірити в 
свої сили і мрії, ніколи не опускати руки, отримувати високий 
дохід і робити своє життя насиченим та яскравим. Нехай у 
житті вирує бурхливе море лише позитивних емоцій.

ДЕКАНАТ ФЕУП
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НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!...

73-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

6 квітня 2017 року 
напередодні відзна-
чення Дня визволення 
міста Одеси від німець-
ких та румунських за-
гарбників у читальній 
залі бібліотеки ОНЕУ 
відбулася читацька 
конференція за книгою 
Г. Карєва «Одеса – мі-
сто-герой», у якій взяли 
участь студенти пер-
шого та другого курсів 
кредитно-економічно-
го факультету.

Цей день для всіх є світлим і пам’ятним. І хоча минуло вже багато ро-
ків від Дня визволення Одеси, змінилися покоління, проте пам’ять про 
героїв-визволителів залишилась не тільки на пам’ятниках і обелісках – 
вона у серцях усіх одеситів. Головною метою заходу було вшанування 
подвигу ветеранів Другої світової війни, які захищали наше місто, вели 
партизанську діяльність під час окупації та визволяли Одесу від ворогів.

Активну участь у проведенні конференції взяли студенти першого 
курсу КЕФ – Заєць Іван, Московчук Тетяна, Самарова Аліна, Ткач Вікторія, 

Марушевська Вікторія, Галіта Каріна. У підготовлених презентаціях вони 
використали як архівні матеріалі з фондів Краєзнавчого музею, музею 
411 берегової батареї, музею Південного оперативного командування, 
бібліотеки університету, так і інформацію з мережі Інтернет. Бібліотеч-
ні фахівці підготували ілюстративно-документальну виставку, де були 
представлені наявні у фонді бібліотеки видання, присвячені обороні та 
звільненню Одеси. Бібліографічний огляд літератури  зробила завідувач 
сектору бібліотеки Т. Н. Федосєєва. На заході пролунали вірши одеських 
поетів-фронтовиків та пісні Леоніда Утьосова.

На конференцію були запрошені учасник Другої світової війни, ко-
лишній викладач кафедри бухгалтерського обліку, професор Кірсанов 
Василь Данилович, а також випускник нашого університету 1971 року 
Литвиненко Володимир Максимович. Усі присутні були вражені висту-
пом Василя Даниловича, його розповідями про фронтових друзів, їх ге-
роїзм, стійкість і любов до рідної країни.

Шановні ветерани! Сьогодні ми, викладачі, співробітники і студенти 
університету віддаємо глибоку шану ветеранам – загиблим і живим. Ви 
з честю пройшли випробування суворих воєнних років, своєю мужністю 
і подвигами вписали героїчну сторінку в історію нашої країни. Слава вам 
у віках!

Відділ обслуговування бібліотеки ОНЕУ

13 апреля 2017 года на ФМЭ прошло мероприятие, посвященное 
Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Го-
стьей мероприятия стала Светлана Павловна Лукина, член Областно-
го совета мира и просто замечательная женщина, которая рассказала 
студентам о разных событиях, происходящих в течение 73-дневной 

обороны Одессы. Помимо массы интереснейших рассказов студенты 
услышали также множество потрясающих стихотворений о войне, за-
читанных Светланой Павловной.

Отдельное внимание Светлана Павловна уделила Якову Андреевичу 
Савченко, рассказав о его подвигах. Одним из них было то, что в свои 15 
лет Яков Андреевич, или, как ласково его называла Светлана Павловна, 
Яшенька, вместе со своими одноклассниками и учителями школы шли 

записываться на получение оружия, чтобы приступить к защите Роди-
ны.

Во время рассказа ярко представляешь себе картины тех мест и вре-
мен, о которых говорится. Лично я не заметила, как пробежало время, 
т.к. я не сидела на обычной лекции. Я слушала повесть талантливого 
оратора с большим интересом, забыв, какой сейчас год, месяц и день. 
Я погрузилась в военные годы и, как бы это странно не звучало, мне 
нравилось там находиться.

Нам рассказали о таких знаменитых героях, как девушка-снайпер 
Людмила Павличенко, о партизане-разведчике Яше Гордиенко и мно-
гих других. Отдельно было рассказано об истреблении евреев. Для 
меня это самая жуткая тема, относящаяся к Великой Отечественной 
войне. Слушая рассказы выживших в гетто, о том, какими жестоки-
ми способами убивали людей, невозможно остаться равнодушным и 
очень сложно сдерживать слезы. Михаил Александрович Заславский 
– единственный человек на сегодняшний день, которому удалось сбе-
жать из гетто и остаться живым.

Светлана Павловна поведала нам еще несколько интересных исто-
рий и зачитала несколько поэзий. В конце мероприятия для студентов и 
гостьи спели военные песни Керимова Карина и Мицык Сабина.

Лично я получила море эмоций и ни разу не пожалела, что посетила 
данное мероприятие. Хочется выразить благодарность организаторам 
– Сюзанне Васильевне и Беспалову Владимиру Михайловичу. Устра-
ивать подобные встречи необходимо как можно чаще! История – это 
возможность не делать ошибок в будущем. И я считаю, что это должно 
быть важным для всех. 

Екатерина БАНОВСКАЯ, 
студентка 10 гуппы ФМЭ

Часто ли мы задаём во-
прос: «Какую роль играет 
библиотека в жизни совре-
менной молодёжи?». 21 век 
– эпоха медийности и соци-
альных сетей. Вся необходи-
мая информация становится 
доступной с помощью одно-
го клика мышки и студентам 
уже не нужно часами пропа-
дать в библиотеке ради не-
скольких абзацев текста из 
достоверных источников. Но 
вряд ли всё так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
Не даром говорят, что люди, 
которые читают книги, всег-
да будуть превосходить тех, 
кто смотрит телевизор. Кни-

га – единственный источник, в профессионализме авторов ко-
торого можно не сомневаться. Статьи, которые мы ежедневно 
просматриваем в Википедии, могут редактироваться случайными 
пользователями. Поэтому человек в 60-70% случаев получает ин-
тересующую его информацию в исскаженном виде, уже как-буд-
то бы «запылённую» чьими-то личными соображениями. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что библиотека всегда будет на-
стоящим кладезем знаний для добросовестных студентов, а книга 
– первый друг настоящей личности.

Приходите в нашу библиотеку! У нас колоссальный выбор книг 
разнообразных стилей, жанров, направлений. Вам представят 
редчайшие и эксклюзивные экземляры. Одним словом, здесь 
можно найти всё, что душа пожелает. Читайте умные книги, на-
бирайтесь знаний, ведь чтение – это залог успеха! Хочешь быть 
продвинутым? Двигай в библиотеку!

Анастасия БИНЫКОВСКАЯ,
студентка 2-го курса КЭФ
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КОНКУРС «ЗОЛОТЕ ПЕРО»
У березні 2017 року за ініціативи кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки стартував університетський поетичний конкурс «Золоте 

перо». У конкурсі мали змогу взяти участь усі студенти Одеського національного економічного університету. Наразі представляємо вашій увазі 
поетичні здобутки наших конкурсантів.

ХРИСТИНА ІБРІШИМ, 
22 група КЕФ

АЛИНА НИТЕНКО, 
32 группа КЭФ

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЫШ, 
22 группа КЭФ

ГАЛИТА КАРИНА, 
11 группа КЭФ

ОЛЕГ ШЕВЧЕНКО, 
41 группа КЭФ 

Війна
Буває, тихо дивишся у ніч,
А там лунає пісня солов’їна.
Напружено залазиш ти на піч
Й молитву ти читаєш за Вкраїну.

Матусю, рідна, чому ридаєш уві сні?
Чому додому звеш свою дитину?
Вона померла у безжалісній війні.
Війні, в якій немає і причини!

А люди всі, немов скажені пси,
Кидають гнів у серце материнське.
Помер? Не плач, усе мине.
Забудеш ти свою дитину.

А мати дивиться сумна й безсила:
«Що можу вам сказати? Люди ви гнилі!
Помер мій син, моя душа єдина.
А разом з ним і я заснула у труні…».

Ты только позови, и я пойду.
В огонь иль воду, мне совсем не важно.
Я буду рядом в радость и беду,
С тобою вместе ничего не страшно.
Ты только позови, и я пойду.
Согласна босиком бежать по лужам.
Я буду верной, сердце подарю,
А хочешь, приготовлю тебе ужин?
Ты только позови, и я пойду.
Зимою, летом, осенью, весною.
Ты хочешь, это море перейду?
А я согласна, только бы с тобою!
Ты только позови, и я пойду,
Но перед тем хочу, чтобы ответил –
Нужна? Или придумал ты игру?
Что говоришь? Уже другую встретил?
Иллюзия пропала, как возникла,
Но не беда – немного поболит.
Не страшно, к боли я давно привыкла,
Вот только сердце медленней стучит…

Я боюсь потерять себя в мелочи,
Жизнь отдать за идею несчастную.
Я боюсь потерять друзей с горечи,
Крикнув на них невпопад.
Я боюсь не решится выстрелить,
И боюсь оборвать чью-то жизнь.
Я боюсь клятву дать и не выполнить,
Я боюсь слово дать и забыть.
Я боюсь, не обнять больше матери,
Я боюсь терять навсегда.
Боль я знаю, с ней знакома я, выдержу.
Но забыть я боюсь родные глаза.
Между тем, сквернословных и матерных
Обхожу не всегда стороной.
Я боюсь упустить Человека,
Пусть на вид он и очень плохой.
Я боюсь неумело высказаться,
Обвинив в клевете, начать бой.
Жизнь прожить и ни о ком не заботиться.
Я боюсь умереть, не прожив.
Я боюсь потерять надежду,
Веру в других не найти.
Я боюсь выбирать между…
И тем самым потерять двоих.
Я боюсь оказаться в пропасти.
В пропасти собственной души.

Рассветной росы прорывается влага,
Как знаний поток осыпается градом.
Развития озера над новым умом,
Так университет станет тебе родником.
В обители знаний мирской
Найди очертания жизни большой.
Монеты считать и холопы умеют,
А их умножать – не все тем владеют.
Из родника в океан он тебя превращает,
Не деньги считать, а к уму приучает.
Знаниями наполнен твой океан
И, безусловно, шанс на плаванье дан.
Так открой же завесу тайных наук,
Углубись в ОНЭУ, милый наш друг.

ПОКОЛЕНИЕ БЕД
Где пристанище себе найти?
Что от ежедневности прикроет?
Можно ли от этого уйти?
Вещи, от которых люди воют:
Грусть, печаль, однообразие и мрак.
Пусть на всё они глаза закроют
И живут потом ведь плохо так...
Считая, что они чего-то стоят.
Но, на деле, все пустые изнутри.
Личность выжжена всей этой серой массой.
Человек, ты поскорей глаза протри!
Не живи под этой страшной, темной рясой!
Эту рясу одевают с юных лет.

Убивая в нас, тем самым, краски.
Приучая к перерыву на обед,
Отучают малых деток верить в сказки.
И сегодня люди столь похожи –
С серостью в глазах и без улыбки,
Просыпаясь постоянно по утрам,
Едут на работу, как на пытки.
Но за эти пытки людям платят.
Нужны им деньги, что б иметь возможность,
Завтра утром снова встать с кровати.
О Боже, как же это сложно...
И в таком круговороте жизни
Человек теряет смысл во всём.
Ведь подобное стечение обстоятельств
Убивает индивидуальность в нём.
Происходит это много лет,
Как конвейер Форда, год за годом,
Мы штампуем поколения бед,
Что страдать считают своим долгом.
Долгом, что для них сродни судьбе,
Но судьбу им эту навязали,
Люди те, что с самых юных лет
В рясы темные детишек одевали.
Так они и по сей день живут
Ради блага общества и только,
Забывая наслаждения суть,
Губят свою душу потихоньку.
Человек – он должен жить,
Улыбаться первым лучам солнца!
А не постоянно волком выть
От всего подряд вороча носом...
Стену мрака нужно пробивать,
Дабы хоть немного видеть краски.
И тогда начнешь по-настоящему дышать,
Сняв с себя навязанные маски.
Человеку в жизни нужно счастье.
То, что яркость в бренный мир приносит.
И тогда уж засияют глазки.
А счастливый многого не просит...
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СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ

З ЮВІЛЕЄМ!

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СУСАННУ ВАСИЛЬЕВНУ!

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

24 березня 2017 року закінчилися змагання з волейболу серед чоловіків! Вітаємо збірну 
факультету економіки та управління підприємництвом з довгоочікуваною перемогою! 

Анастасія ТЕРЕШИНА, фізорг ФЕУП

Шановний Іване Івановичу, щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добробуту, життєвих сонячних днів і довголіття! Нехай кожен день приносить Вам 

тільки радість, а робота – насолоду й наснагу. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, 
а в житті супроводжували тільки вдача і гарний настрій! Зберігайте ще довгі роки свій оптимізм, енергію, почуття гумору 
і натхнення.

До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаємо твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

З найкращими побажаннями, колектив бібліотеки ОНЕУ

19 апреля – это не просто день для факультета международной экономики. В этот день отмечает день 
рождения Сусанна Васильевна – неотъемлемый человек в жизни нашего факультета. Этот день является 
еще одним поводом выразить Вам, Сусанна Васильевна, все наше уважение и благодарность за то, что Вы 
делаете для нас и факультета международной экономики! Ежедневно мы чувствуем от Вас заботу, помощь 
и поддержку! Мы очень уважаем и ценим Вас. Тяжело даже предположить, как бы сложилась жизнь факуль-
тета без такого чудесного, вдохновляющего и заботливого человека, как Вы! Не каждый может похвастаться 
таким мудрым руководителем, профессионалом своего дела, человеком железной выдержки. С Вами при-
ятно работать. На самом деле, очень трудно быть одновременно строгим и справедливым, умным и пони-
мающим, но у Сусанны Васильевны все эти качества идеально соединяются воедино.

Дорогая Сусанна Васильевна, от всей души поздравляем с Днем Рождения! Мы желаем Вам сохранить 
энергию, позитив, оптимизм и бодрость. А мы, в свою очередь, постараемся содействовать дальнейшему 
развитию и процветанию нашего факультета! Мы желаем, чтобы все, что Вы задумали, осуществилось. Что-
бы Вы преодолели все преграды и добились поставленных целей! А мы Вам в этом поможем!

Пусть чудесный блеск в глазах не пропадает ни на миг, пусть они всегда светятся любовью, добром и сча-
стьем. Желаем радоваться жизни и, тем самым, делать счастливее своих близких и нас. Примите же сегодня 
все эти искренние поздравления, теплые слова и улыбки. Пусть этот день будет наполнен для Вас позити-

вом, радостью и хорошим настроением. 
От всего сердца поздравляем Вас с этим прекрасным днем – днем Вашего рождения!

Анастасия КАТРЕНКО, глава PR-сектора ФМЭ

04.01 ЗВЄРЯКОВ Михайло Іванович, ректор ОНЕУ
04.01 БИВШЕВА Ольга Іванівна, методист 1 категорії ЦЗФН
09.01 НИКИФОРЕНКО Валерій Григорович, завідувач кафедри УП і ЕП
09.01 ШЕВЧЕНКО Сергій Аркадійович, покрівельник ремонтної групи
28.01 СКОРОХОД Тетяна Олександрівна, старший лаборант кафедри ФМ та ФР
29.01 КУБІК Валентина Дмитрівна, старший викладач кафедри бухгалтерського 
обліку та аудиту
01.02 ВИШНІВСЬКА Антоніна Петрівна, сторож навчального корпусу №5
03.02 ЩУБЕЛКА Наталія Володимирівна, доцент кафедри ФІ та П
05.02 САДОВСЬКА Наталія Леонідівна, старший лаборант кафедри ЕА
11.02 СТАШКЕВИЧ Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри ФМ та ФР
18.02 БИСТРОВ Олександр Васильович, старший інспектор ВК
27.02 ПЕТРЕНКО Галина Анатоліївна, прибиральниця гуртожитку №3
07.03 ГУБЕРНИК Аркадій Олексійович, доцент кафедри маркетингу
08.03 НОВОШИНСЬКА Любов Василівна, доцент кафедри маркетингу
08.03 ОЛЬХОВСЬКА Лариса Миколаївна, прибиральниця навчального корпусу 
№6

11.03 ПЕЛЕХАТА Тамара Іванівна, черговий по гуртожитку №3
25.03 ГРИЩУК Іван Іванович, бібліотекар
01.04 ХАЛАМІРЕНКО Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри стати-
стики
08.04 КУЛІК Валерій Васильович, слюсар гуртожитку №2
09.04 ЛЕСЬКОВА Оксана Адамівна, методист кафедри ТГРБ
12.04 ШИКІНА Наталія Анатоліївна, доцент кафедри фінансів
12.04 БЕЛІНСЬКА Ольга Вікторівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту
14.04 ЧЕПУРНА Олена Євгенівна, доцент кафедри ММАЕ
19.04 СТЕЦЕНКО Сюзанна Василівна, провідний фахівець ФМЕ
22.04 КАЛЬЧЕВ В’ячеслав Володимирович, слюсар-сантехнік навчального кор-
пусу №1
Інформація надана відділом кадрів.
Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів та студентів ОНЕУ висловлю-
ють подяку ювілярам за плідну працю, щиро вітають їх та бажають щастя, здоров’я 
й творчого натхнення! 
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