
9 травня – 72 річниця Перемоги над нацистсь-
кими загарбниками у війні 1941 – 1945 рр. Ціна 
перемоги – це мільйони загиблих, зламані люд-
ські долі, невмовний біль та горе учасників воєн-
них подій. 

Низький уклін, вічна пам’ять і слава воїнам, 
котрі зі зброєю в руках захистили свободу і неза-
лежність нашої країни, і трудівникам тилу, які са-
мовіддано працювали задля Перемоги.

Шановні ветерани! Вітаємо Вас зі святом! Ба-
жаємо здоров’я та довголіття! Нехай у ваших ро-
динах панує злагода, спокій та добробут! Мирно-
го неба Вам та Вашим рідним!

Ректор ОНЕУ М. І. Звєряков 
та голова профспілкової організації Т. С. Корольова 

Як голова ветеранської організації від імені ветеранів війни висловлюю 
велику подяку ректорату, профспілковій організації, ректору за постійну 
турботу і матеріальну допомогу ветеранам війни і покращення умов їх 
життя.

Щорічно до Дня Перемоги профспілковим комітетом ветеранам, пен-
сіонерам надається матеріальна допомога. У 2016-2017 рр. 22 ветеранам 
була оформлена безкоштовна річна підписка на газету «Вечірня Одеса».  

За 2016 рік ветерани 25 разів безкоштовно відвідали театри м. Одеси, 
для них було проведено 5 екскурсій містом. У літній період 12 ветеранів 

мали змогу відпочити в студентському таборі «Економіст».
У 70-ті роки в нашому навчальному закладі працювало 86 ветеранів вій-

ни, із них сьогодні в живих залишилося не так багато: Л.М.Крамаровський, 
І.М.Пахомов, В.П.Якушенко, А.А.Дуднік, В.Д.Кірсанов. Вони інваліди війни, 
їх вік становить понад 90 років. Тому всі вони потребують допомоги, яку 
без проблем можемо надати ми – де справою, а де просто відповідним 
ставленням та повагою.

І. І. ГРИЩУК,
голова ветеранської організації ОНЕУ

9 травня 1945 року – день Великої Перемоги. Сьогодні, згадуючи цю зна-
менну подію, я дякую всім ветеранам за відвагу та мужність, проявлені в 
роки війни. Ви подарували життя мільйонам людей і шанс на наше світле 
майбутнє. Ми – молоде покоління – будемо пам’ятати про ваш подвиг. Мої 
дідусь і бабуся також у роки війни захищали Вітчизну, і я ними пишаюсь. Їх 
життя багато чого навчило мене. По-перше, ніколи не втрачати надії, по-

друге, завжди боротися і йти до кінця. Я вдячна вам за самопожертву. Ви 
більше не поруч, але завжди зі мною. Бажаю всім ветеранам Великої Віт-
чизняної війни міцного здоров’я, довголіття, добробуту і мирного неба над 
головою.

Катерина ЧЕРНИШ,
студенка 22 групи КЕФ

10 мая 2017 года студен-
там учетно-экономического 
факультета предоставилась 
возможность пообщаться 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и послу-
шать их жизненные исто-
рии. Мы познакомились с 
Крамаровским Леонидом 
Моисеевичем и Кирсано-
вым Василием Данило-
вичем. Эти люди прошли 
тяжёлый путь, который на-
всегда оставил отпечаток в 

их сердцах и памяти.
Студенты УЭФ представили доклады и презентации на тему Великой 

Отечественной войны, причин и последствий её хода. Ветераны расска-

зали о себе, как они преодолевали все тяготы самого тяжелого периода в 
жизни, и как сложилась их судьба после войны. В конце встречи студенты 
показали праздничный концерт для наших героев.

Чем дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война, 
тем грандиознее возвышается над всей историей страны жизненный по-
двиг ветеранов, которые сумели защитить свою Родину и спасти всех нас, 
кто родился или еще родится на этой земле. Они готовы были жертвовать 
своей жизнью ради общей победы. Это действительно «Люди» с большой 
буквы. Ведь благодаря им мы сейчас живём на этой земле!

Нельзя забывать о бессмертных подвигах ветеранов и ужасах войны. 
Высокий патриотизм, любовь к Родине, массовый героизм – основные 
слагаемые победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов с каждым 
годом становится все меньше и меньше, но те из них, кто остался в живых, 
достойны самой искренней благодарности за их великие дела!

Владислава ЧУСОВА, студентка 21 групи УЭФ
Ольга КОЦЮБСКАЯ, студентка 22 групи УЭФ

Привiтання ректора

ВЕТЕРАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ І СЬОГОДЕННЯ

ВІЧНА ПАМ›ЯТЬ, І СЛАВА, І ЧЕСТЬ!!!

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ПАМ’ЯТАЙМО НАШИХ ГЕРОЇВ!

ФЭУП ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ В ИТАЛИИ

6 квітня в електронному читаль-
ному залі бібліотеки ОНЕУ пройшла 
конференція, присвячена Дню 
визволення Одеси від фашистсь-
ких загарбників, який одесити від-
значають щорічно 10 квітня. Захід 
відбувся за участі студентів 1 та 2 
курсів кредитно-економічного фа-
культету. Запрошеним гостем був 
ветеран Великої Вітчизняної війни, 
полковник у відставці та колишній 
викладач ОНЕУ – Кирсанов Василь 
Данилович. Він поділився спогада-
ми про війну, влучно коментував 
виступи доповідачів та зворушив 
серця студентів та організаторів 
своїм співом. 

Присутні мали змогу прослу-
хати цікаві й зворушливі доповіді 

студентів І курсу КЕФ: «73 героїчних дня. Вони боролися за Одесу» 
(Заєць Іван), «Окупація Одеси, героїчне підпілля, одеські катакомби» 
(Московчук Тетяна), «Участь в обороні Одеси і діяльності одеського 
підпілля викладачів і студентів ОНЕУ» (Самарова Аліна), «Звільнен-
ня Одеси» (Ткач Вікторія), «Герої безсмертні, якщо пам’ять про них 
жива – пам’ятники, обеліски, меморіали, присвячені подвигу оде-

ситів» (Марушевська Вікторія). І завершила нашу конференцію Галіта 
Карина із болючою для сьогодення темою «Воїни-одесити – учасни-
ки АТО, які виявили відвагу та мужність при захисті Батьківщини в 
2014-2017 роках».

Мій виступ був присвячений одеським катакомбам. Готуючись до 
доповіді, я знайшла багато цікавої та корисної інформації з історії ка-
такомб, прочитала хвилюючі історії партизанів, які ризикували жит-
тям, перебуваючи під час оборони Одеси під землею. 

Вражаючим був і виступ завідувача сектору бібліотеки Федосієвої 
Тетяни Миколаївни. Вона познайомила всіх з літературою, яка відо-
бражала історичні події того періоду та біографії захисників та виз-
волителів Одеси. Усі присутні також мали можливість переглянули 
відеофільм «З днем звільнення Одеси».

Я думаю, що кожен присутній задумався над нелегкою долею 
учасників війни, перенісся в той час та відчув біль нації у воєнні та 
післявоєнні роки. Сучасні студенти – це майбутнє країни. Саме вони 
будуть будувати нашу державу. І тут доречно буде згадати слова Мак-
сима Рильського: «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого 
майбутнього». На мою думку, наша країна після гіркого минулого та 
нелегкого сьогодення варта найкращого, а головне – мирного май-
бутнього. Пам’ятаймо наших героїв!

Тетяна МОСКОВЧУК,
студентка I курсу КЕФ

«Помни сегодняшний день...
ибо с него начинается вечность…».

Дэн Браун. «Инферно».

В этом году студенты и преподаватели факультета экономики и управле-
ния предпринимательством получили хорошую возможность совместить 
полезное с приятным. Целью поездки являлось посещение университета 
Флоренции, а также осмотр главных достопримечательностей Италии в 

Риме, Флоренции и Венеции.
Основной пункт назначения – Флорентийский университет, который яв-

ляется одним из старейших университетов Италии и Европы. Университет 
Флоренции уделяет особое внимание развитию партнерских отношений с 
зарубежными университетами и самому процессу интернационализации, 
который стал стратегическим и доминирующим в академической жизни, 

в организации 
исследований, 
в мобильности 
преподавателей 
и студентов. На 
момент наше-
го посещения 
в университете 
было еще доста-
точно большое 
количество сту-
дентов и пре-
п од а в а т ел е й , 
можно было 
понаблюдать за 
реальной уни-
в е р с и т е т с к о й 

жизнью. Со своей стороны, мы подготовили доклады и презентации о про-
блемах экономического и демографического развития Украины и Одессы, 
а также об истории, реалиях и перспективах сотрудничества между наши-
ми университетами и странами. Доклады вызвали живой интерес у препо-
давателей и студентов университета Флоренции, которые задавали много 

вопросов и с интересом обсуждали проблемы развития Одессы и Украины.
Италия является одной из самых интересных, уникальных и красивых 

стран в мире. Половина исторических памятников мира сосредоточены 
именно на Аппенинском полуострове. В Италии повсюду можно увидеть 
следы былого величия Римской Империи и эпохи Возрождения. Нами 
были осмотрены величественный Колизей и Форумы, музеи Ватикана, по-
трясающий Собор Св. Петра, Пантеон, Капитолий и знаменитые римские 
фонтаны, а также многие другие памятники архитектуры.

Если Италию называют садом Европы, то Флоренция – это ее главный 
цветок. Флоренция – родина Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафа-
эля, Петрарки, Данте, Бокаччо, Макиавелли, Галилея, Америго Веспуччи, 
денежной единицы «флорина»... Во Флоренции мы были поражены ка-
федральным собором Дуомо, купол которого возведен по примеру Пан-
теона, а между внутренним и внешним куполами находится лестница, по 
которой мы поднялись вверх и осмотрели великолепную Флоренцию с вы-
соты птичьего полета. Посетили галерею Уфицци, сады Боболи, где смогли 
насладиться отличным видом на Флоренцию, погуляли по узким улочкам, 
где родилось и до сих пор живет искусство Возрождения.

Посещение Венеции является чем-то сродни путешествию во времени. 
Захватывающий, волшебный город был построен в очень трудных усло-
виях и несет в себе огромное наследие бесценного искусства и истории. 
Венеция – город-музей, живописно расположенный на 118 островах Вене-
цианской лагуны, разделенных между собой 150 каналами, через которые 
переброшено почти 400 мостов. Это настоящий лабиринт. Так же всех по-

разил своей особенной красотой старый мост Риальто на большом канале.
Поверьте, наша командировка пролетела очень быстро, а уезжая, мы 

бросили монетку в знаменитые римские фонтаны с пожеланием вернуть-
ся сюда снова. Ведь даже Шекспир предпочитал действия своих пьес раз-
ворачивать не в сырой Англии, а в романтичной Италии.

Елена ЧАПЛИНСКАЯ и Никита РАЗИНКИН,
студенты IV курса ФЭУП
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ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ІНФОРМУЄ
13-17 березня 

2017 року кафе-
дра ЕП та ОПД 
приймала на ста-
жування пана 
Павла Ургача, ди-
ректора відділу 
міжнародних від-
носин Вищої Шко-
ли Бізнесу (WSB) в 
м. Домброва Гур-
ніча (Польща). Ка-
федра ЕП та ОПД 
виступила органі-
затором стажу-
вання, а також 
поділилася своїм 
напрацьованим 
досвідом у га-
лузі міжнародної 
діяльності.

Вища Школа Бізнесу в м. Домброва Гурнича (Польща) 
вже кілька років є ВУЗом-партнером ОНЕУ. Цього року між 
нашими університетами підписаний договір на 2017-2020 
роки за програмою Erasmus+, яка передбачає обмін сту-
дентами та працівниками університетів-партнерів.

Стажування П. Ургача було організовано приймаючою 
стороною в рамках програми KA107 Educational Mobility of 
Students and Staff with Partner Countries на 2016-2017 на-
вчальний рік. Результатом стажування є проект програми 
подвійного диплому для бакалаврів спеціальності 6.07076 
– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалі-
зація «Економіка підприємства»). Також були обговорені й 
інші напрямки розвитку контактів між ОНЕУ і WSB.

У рамках цієї ж міжнародної програми наприкінці трав-
ня кафедра ЕП та ОПД виступила організатором візиту лек-
тора з WSB – д-ра Томаша Каспровича, який прочитав міні-
курс лекцій з практичної економіки (Practical Economics) 
для студентів першого курсу ФЕУП.

Ст. викладач кафедри ЕП та ОПД О.П.ГОРЛОВА

У першій декаді травня відбувся візит делегації ОНЕУ у 
складі ректора проф. М.І.Звєрякова та проректора з НПВР 
та МЗ доц. Г.І.Шубартовського до університету Міттвайди 
(Німеччина) з нагоди 150-річчя з дня його заснування. Від-
булася наукова конференція, урочиста зустріч з ректором 
проф. Л. Хільмером, співробітниками, викладачами та сту-
дентами університету. Відвідано нові споруди універси-
тету – лазерний інститут та медіа факультет, оснащені за 
останнім словом техніки. Наразі в університеті-партнері 
навчаються 8 наших студентів за програмами подвійних 
дипломів та академічної мобільності. Договір про співпра-
цю між університетами діє вже 11 років. За умови володін-
ня німецькою мовою кожен студент ОНЕУ має можливість 
отримати паралельно два дипломи – економічного універ-
ситету та університету м. Міттвайда.

Відділ міжнародних зв’язків

13 червня 
за підтрим-
ки Представ-
ництва ЄС в 
Одеському 
національ-
ному еко-
номічному 
університеті 
відбулася ін-
терактивна 
гра-симуля-
ція «Засідан-

ня Ради ЄС: як Україна отримала безвіз» за участю студен-
тів ОНЕУ. Гра мала на меті показати студентам на практиці, 
як влаштований Європейський Союз та як працюють його 
головні інституції. Студенти виступали в ролі представників 

міністрів країн-членів ЄС та обговорювали питання щодо 
налагодження економічних зв’язків між країнами ЄС після 
скасування віз, дискутували про переваги та недоліки без-
візового режиму.

Протягом дводенного візиту (13.06 – 15.06) Представ-
ництвом ЄС проведені зустрічі та семінари для молоді 
щодо програм ЄС для молоді Одещини з представниками 
державного управління, громадських організацій та медіа, 
з представниками малого та середнього бізнесу за про-
грамою EU4Business – підтримка бізнес інфраструктури в 
Україні. Усі заходи відбулися в рамках інформаційної кам-
панії «Будуймо Європу в Україні», яку Представництво ЄС 
в Україні проводить у різних містах України. Мета кампанії 
– поширення європейських цінностей та підвищення рівня 
обізнаності щодо розвитку відносин між Україною та ЄС

Інформаційний центр ЄС в ОНЕУ

26 травня 2017 р. відбувся візит до університету проф. 

Джозефа Віндсбергера з університету Відня. У зустрічі взя-
ли участь ректор ОНЕУ проф. М. І. Звєряков, проректор з 
НПВР та МЗ доц. Г. І. Шубартовський, проф. кафедри еко-
номічної кібернетики Н. С. Меджибовська. На зустрічі об-
говорювалися можливості участі ОНЕУ в мережі універ-
ситетів EMNET (Economics and management of network) та 
сумісної підготовки аспірантів та докторантів.

Відділ міжнародних зв’язків



4 ЕКОНОМІСТ, №8 (96) ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2017

ВІДКРИТИЙ СТІЛ З ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА

31 травня 2017 року відбулась важлива подія у стінах нашої рідної 
Альма-Матер. До Одеського національного економічного універси-
тету завітав американський економіст, лауреат Нобелевської премії 
2002 року з економіки «За лабораторні експерименти як засіб в ем-
піричному економічному аналізі, особливо в аналізі альтернативних 
ринкових механізмів» Вернон Ломакс Сміт.

Професор Сміт є основоположником (разом зі співавторами) 
експериментальної економіки. І його виступ був присвячений темі 
сучасних засобів економічного аналізу. Варто відмітити те, що про-
фесор Сміт з перших секунд зустрічі зміг зацікавити як викладачів, 
так і студентів нашого університету. Почав він зі спогадів про своє 
дитинство та шкільні роки у Штаті Канзас, США. Вони були овіяні 
«проблемами», які знайомі кожному школяру – не досить зразкова 
поведінка, «двійки», «п’ятірки» і, авжеж, перше кохання. Професор 
зміг налагодити зв’язок з аудиторією, у результаті чого зацікавлені 
слухачі засипали гостя запитаннями: від особистих кумирів В. Сміта у 
сфері економіки до бажання почути його власну думку на ту чи іншу 

економічну проблему або дискусійне питання. Професор Сміт справ-
ляв позитивне враження: давав досить повні та прозорі відповіді на 
поставлені запитання і з великою зацікавленістю та бажанням слу-
хав думки і питання студентів нашого університету.

Натомість неможна залишити без уваги багаточисленні заслуги 
Професора Вернона Сміта. У 1949 році він здобув ступінь Бакалав-
ра електротехніки Каліфорнійського технологічного інституту, у 1952 
році – Магістра економіки університету Канзасу. Ступінь доктора 
отримав в Гарварді у 1955 році. Викладав в університетах Пердью, 
Джорджа Мейсона, Массачусетському технологічному інституті. Є 
співробітником Центру досліджень нейроекономіки, а також пре-
зидентом Міжнародного фонду експериментальних економічних 
досліджень. Президент Асоціації економічної науки (1986-1987) і То-
вариства «суспільного вибору» (1988-1990). І навіть Лауреат премії 
Адама Сміта (1995). В 1997 році Сміт заснував Міжнародний фонд 
експериментальних економічних досліджень (англ. The International 
Foundation for Research in Experimental Economics, IFREE) – приват-
на філантропічна установа, що ставить за мету підтримку експери-
ментального методу досліджень в сфері економічної науки. До ради 
директорів фонду входять відомі економісти: Д. Норт, К. Маккейб. 
Одним із напрямів діяльності фонду є підтримка (у формі стипендій) 
докторантів, які займаються експериментальними економічними 
дослідженнями. Також фонд є спонсором досліджень в області ней-
роекономіки. Видав вагому наукову книгу «Інвестиції та продукція» 
(Investment and Production) у 1961 році.

Професор Вернон Сміт є яскравим прикладом людини, яка все 
своє життя навчається, набуває нових знань та навичок, не зупи-
няється на досягненому і завжди зростає як науковець, професор та 
видатний економіст.

Дякуємо адміністрації нашого університету за надану можливість 
поспілкуватись з Лауреатом Нобелевської премії, так би мовити 
з живою легендою, та зробити свої власні і вагомі висновки щодо 
наукоємності, важливості розвитку економіки. Не виключно, що ця 
зустріч навіть дасть змогу деяким студентам визначитися зі своїм 
життєвим шляхом, знайти щось близьке у розповідях шановного 
Професора Вернона Сміта.

Єлизавета ХОДОРОЗЯ,
голова PR–сектору, студентка 21 групи КЕФ

29 марта 2017 
года в Ночном клубе 
«Palladium» состоялся 
ежегодный гала-кон-
церт студенческого 
творчества «Студве-
сна 2017». Представи-
тели 20 вузов Одессы 
на протяжении 4 ча-
сов радовали и удив-
ляли зрителей и чле-
нов жюри лучшими 
номерами и боролись 
за звание вуза – абсо-
лютного победителя. 

В программе было более 40 номеров в пяти номинациях. Результаты:
Номинация «Вокал – соло»:
I место – Одесский национальный морской университет – Миро-

слава Грозова;
II место – Одесский национальный экономический университет – 

Чебан Елена;
III место – Национальный Университет «Одесская юридическая 

академия» – Полищук Егор;
III место – ЮНПУ им. К. Д. Ушинского – Димитрова Виктория Нико-

лаевна.
Номинация «Малая хореография»:
I место – Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 

– Горбачёва Анна;
II место – ЮНПУ им. К. Д. Ушинского – Евдокимова Мария Вячесла-

вовна;
III место – Одесский государственный экологический университет 

– «Пламя»;
III место – Одесский национальный морской университет – Родина 

Даша.
Номинация «Вокал – группа»:

I место – Одесский национальный экономический университет – 
Вокальная студия ОНЭУ;

II место – Национальный Университет «Одесская юридическая ака-
демия» – Квартет «DeJure»;

III место – Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 
– Трио «Разные»;

III место – Одесский национальный медицинский университет – 
Voice-band «Zarabanda».

Номинация «Большая хореография»:
I место – Одесский государственный экологический университет – 

«Пламя»;
II место – Одесский национальный политехнический университет 

– «Candies»;
II место – Одесский национальный экономический университет – 

Танцевальный коллектив ФЭФ;
III место – Одесский колледж компьютерных технологий Одесского 

государственного экологического университета – «Avant-Garde».
Номинация «КВН»:
I место – Одесский государственный университет внутренних дел – 

«Курортная зона»;
II место – Одесский национальный морской университет – «Хмм…»;
III место – Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова 

– «Одесса на связи».
Гран-при – вуз-абсолютный победитель – Одесский национальный 

экономический университет.
«Студвесна» – фестиваль, который предоставляет возможность 

студентам Одесских вузов проявить себя, продемонстрировать свои 
таланты, повысить уровень художественного творчества. «Студвесна» 
формирует у молодых людей социально-активную жизненную пози-
цию, укрепляет культурные связи между студенческими коллектива-
ми.

Анастасия ШВЕЦ,
студентка 16 группы ФЭУП
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СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА

ВРЕМЯ ОПЯТЬ ТВОРИТЬ!

Студентська весна – це захід, який у всіх на слуху. Він 
дає учасникам повну «свободу слова», дозволяє творити на 
сцені все, що тільки прийде їм в голову. Ухвалення участі в 
цій події розвиває ініціативність, організаційні здібності, то-
вариськість, лідерські якості та багато інших важливих рис у 
студентів. Зараз без зазначеної вище події складно уявити 
собі життя студентів вищих навчальних закладів.

Студентська весна є традиційним щорічним заходом 
для студентів факультетів Одеського національного еконо-
мічного університету. Не дивлячись на те, що це неймовір-
но веселий захід, студвесна все-таки є змаганням, в якому 
бере участь велика кількість студентів нашого університету. 
Це конкурс, де компетентне й незалежне журі розподіляє 
призові місця, оцінюючи студентські виступи, вокальні, тан-
цювальні та артистичні здібності всіх охочих. Головне – не 
засмучуватися в разі невдачі, адже можна спробувати свої 
сили наступного року і все обов’язково вийде. Проте це до-

сить складно, тому що для того, щоб виступати на сцені по-
трібна сміливість, яка є далеко не у всіх.

Можна сміливо сказати, що зараз молодь цікавиться не 
тільки тим, як би швидше сесію закрити. Студентам подо-
бається сама концепція цього «свята». Для них студвесна 
– це наполеглива робота в команді, яка вимагає багато зу-
силь. Та, перш за все, це можливість відмінно провести час, 
зустріти цікавих людей, завести нові знайомства. Тижні тре-
нувань заряджають учасників тією енергією, яка надихає їх 
весь рік. До наступного виступу.

Динамічний виступ цьогорічних конкурсантів змусив за-
бути про час. Це було настільки захоплююче видовище, що 
мені і самій захотілося взяти участь у цьому чудовому заході.

Карина ГАЛІТА,
студентка 11 групи КЕФ

Весна – время, когда начинаешь верить в чудо, когда на душе становится тепло 
после зимних холодов. Начинает расцветать душа и ты полон сил для того, чтобы 
творить и осуществлять все свои планы и задумки.

Наш любимый университет всегда приветствует и поддерживает все начина-
ния своих студентов. Университетский конкурс «Студенческая весна» – это воз-
можность студентам разных факультетов продемонстрировать свои таланты и 
идеи в таких номинациях как танец, вокал и КВН. Думаю, что именно «Студенче-
ская весна» является самым родным конкурсом для всех студентов, ведь здесь нет 

ограничений, участвовать могут студенты всех курсов, которые являются частич-
кой культурно-массового сектора. 

В этом году всеми любимый  учетно-экономический факультет не остался в 
стороне. Наши ребята, как всегда, были на высоте и выложились на все сто про-
центов!

Вокальный номер представляла наша любимая Александра Гонгало с песней 
Леди Гаги «You and I». У Александры настолько прекрасный голос, что в её испол-
нении все песни приобретают просто волшебное звучание и не могут оставить 
равнодушным ни одного зрителя!

Так же была танцевальная постановка под названием «Люди умирают от оди-
ночества». В номере приняли участие: Гонгало Александра, Скибицкая Ольга, 
Турубарова Мария и Хамутинская Алена. Это был очень сильный танец с фило-
софским смыслом. В номере было задействовано огромнейшее количество акро-
батических поддержек. Танец прошёл просто на одном дыхании. Думаю, что он не 
оставил равнодушными зрителей и девочки смогли дотронуться к душе каждого, 
кто присутствовал на концерте.

И, конечно, не обошлось без номера КВН. В нем участвовали: Кальчев Костя, 
Егоров Георгий, Полтавец Илья, Коршиков Александр, Турубарова Мария, Гера-
сименко Ольга, Винярская Мария, Цуканова Виктория, Пирус Анастасия и Тимо-
феева Екатерина. Написанием миниатюр занимались дружно всей командой. А 
лозунгом команды было: «Думайте, перед тем как что-то сделать».

Все наши студенты показали высший уровень мастерства и подготовки. Было 
просто невозможно оторвать взгляд от их номеров. Мы очень благодарны, что 
есть такая возможность – показать свои таланты и умения! Хотим поблагодарить 
наших любимых студентов за то, что дарят возможность окунуться в совсем дру-
гую жизнь, насладиться вашими выступлениями и радоваться новым вашим по-
бедам!!!

Ольга КОЦЮБСКАЯ,
студентка 22 группы УЭФ

Уникальность творческих мероприятий ОНЭУ состоит в том, что, покупая билет, 
особенно если не впервые, зритель твёрдо уверен в том, что это будет концерт, не 
уступающий по уровню профессионализма и качеству подготовки практически ни 
одному из творческих проэктов, созданных для многотысячной аудитории и с го-
раздо большим бюджетом. Именно поэтому таким важным является это событие 

для каждого студента. Поэтому 
так ответственно подходят ре-
бята к каждой мелочи, к каждо-
му движению в танце, каждой 
ноте и фразе. Таким образом, 
наш конкурс нельзя назвать са-
модеятельностью...

Студвесна ОНЭУ – как много 
заложено в этой фразе... Эмо-
ции, труд... Здесь о людях, кото-
рые придумывали, выступали, 
развлекали и удивляли зрителя, 
и о тех, так называемых «помо-
гаторах», которые остались за 
кулисами, создавали миллионы 

мелочей жизненнонеобходимых нашей весне.
Слова о том, что зритель, видя готовую и красивую картинку выступления, даже 

не догадывается о том, что происходит за кулисами, не новы, а скорее стандартны 
и даже весьма банальны для подобных тем. И всё же, хотелось бы рассказать нем-
ного о закулисье. Сцена – это не просто часть театра, это некая грань между двумя 
мирами: зал с его зрителями и артисты, в нашем случае – студенты-активисты. 
Сцена – это место обмена энергией. И чем больше эстэтического наслаждения 
доставит артист сидящему в зале, тем больше энэргии в виде криков, оваций и 
восторженых взглядов он получит звамен. Не удивительно, что для такого мощ-
ного «энэргообмена» за сценой трудится огромная и сплоченная команда. В сте-
нах Русского театра царила необычайная атмосфера, пропитанная духом работы, 
творчества, и, конечно, здоровой конкуренции. За кулисами вы не найдете ни од-
ного человека, который не был бы занят делом. В гримерках (очень комфортных и 
приятных для работы), заставленных реквизитом и завешанных костюмами, кру-
тились «помогаторы» и колдовали над образом каждого участника: подправляли 
элементы грима, заплетали и причесывали артистов и даже дошивали костюмы в 
весьма рекордные сроки. Их оружие – иголка с ниткой, кисти, шпильки, лак для 
волос и многое другое. Ни на минуту не отвлеклись от дела и выступающие: во-
калистки распевались, оттачивали движения танцоры и готовились к своим номе-
рам веселые КВН-щики. Увидев и прожив такое однажды, забыть это невозможно, 
ведь несмотря на всю сложность и колоссальную (довольно таки напряженную 
как в физическом, так и моральном плане) работу, этот день является одним из 
самых лучших в жизни каждого студента-активиста. Ведь они творят в кругу род-

ных людей. 
Несколько часов за сценой – отдельная жизнь. Она наполнена крепкими объя-

тиями, теплыми поцелуями, слезами от нервов и мондража, словами поддержки. 
Команды-студклубы факультетов – это настоящая иерархия, где вместо «дедов-
щины» царит атмосфера помощи и поддержки. Это место, где старшие помогают 
освоиться новичкам и справиться с волнением, где постановщики – настоящие 
педагоги, по праву заслужившие свой авторитет. И на этом трогательном моменте 
мне бы хотелось от лица каждого студента поблагодарить всех постановщиков за 
ваш труд и терпение, бессонные ночи, проведенные в подборе музыки и написа-
нии шуток. Вы – огромный наш пример, вы – то, к чему мы стремимся! 

Студвесна – отличная школа жизни. За период подготовки к студвесне ребята 
вырастают во многом, стают более ответственными, ведь они исполняют работу, 
далеко не свойственную детям и при этом абсолютно самостоятельно, узким кру-
гом студентов и без чьей-либо помощи. В студклубе студенты учатся тому, чему ни 
один другой вуз, уверена, не научит, например, освоению вокального, актерского 
или хореографического мастерства, а также умению шить, мастерить, грамотно 
использовать бензопилу и даже основам медицины (в том случае, если работу с 
бензопилой студент освоил 
не очень хорошо). Но глав-
ное, чему учат подобные 
проэкты, – это работать в 
команде, по-настоящему 
дружить и помогать друг 
другу. Месяц, за который 
активисты факультетов 
успевают подготовить гран-
диозное шоу, наполнен 
смехом, яркими и запоми-
нающимися событиями. А 
жизнь студклуба – это целая 
история, написанная на основе конкурсов и концертов ОНЭУ. И Студвесна, являю-
щаяся самым долгожданным событием Нархоза, оставляет  каждый год поистине 
яркий и красочный след.

Для факультета международной экономики эта весна стала действительно ре-
волюционной, ведь ФМЭ, показав на сцене высочайший уровень, победил во всех 
номинациях, а Георгий Андреев – студент нашего факультета и опытный КВН-щик, 
получил звание лучшего актера. А ведь такого не было больше 9 лет! Словами 
тяжело описать уровень счастья и запредельной радости, эмоций, что нахлынули 
на активистов ФМЭ. Зал ликовал, а победители?... В этот момент они были просто 
счастливы!

Елена ШАШКИНА,
студентка 17 группы ФМЭ
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ДЕНЬ БАНКИРА

ПІДСУМКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ОЕФ

ВРАЖЕННЯ ВІД УЧАСТІ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

Каждая профессия имеет огромное значение для челове-
чества, и нельзя определить, какая самая важная. Профессия 
банкира в современном мире занимает свое особое место 
среди всех профессий, ведь нельзя представить современ-
ный мир без функционирования банковской системы. Бан-
ковская система – «кровеносная система» любой экономики. 
Профессия банкира имеет очень давнюю и заслуживаю-
щую внимания историю. В частности, XVIII – XIX вв. вошли в 
историю банковской деятельности как особый период, ведь 
именно тогда появились личности, изменившие в корне и 
поднявшие на новый уровень банковскую деятельность.  Это 
американский предприниматель и банкир Джон Морган, 
а также династия выдающихся банкиров, которую основал 
Майер Ротшильд. Позже они стали самыми богатыми семья-
ми мира.

Представления и мнения о профессии на протяжении мно-
гих веков менялись, и сегодня банкир – одна из самых пре-

стижных профессий не только в Украине, но и в мире.
«День банковских работников» имеет в Украине офици-

альный государственный статус.   6 марта 2004 года прези-
дент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ № 
316/04, тем самым глава государства отметил ту неоценимую 
роль, которую сыграли работники банковского сектора в ста-
новлении украинской государственности. «День банковских 
работников Украины» — национальный профессиональный 
праздник всех работников банковской системы Украины, ко-
торый отмечается ежегодно 20 мая.

Поздравляем всех банкиров страны с профессиональным 
праздником! Желаем им бдительности на рабочем месте, 
достижения профессиональных и личных целей, а также ка-
рьерного роста, реализации творческого потенциала и лич-
ностного роста!

Татьяна ГАЧИК,
студентка 21 группы КЭФ

Весна – це не лише відновлення життєдатної сили приро-
ди, а й своєрідний підсумок досягнення результатів. 26 квіт-
ня 2017 року на базі обліково-економічного факультету було 
проведено підсумкову студентську конференцію «Актуаль-
ні проблеми економічного розвитку України», присвячену 
70-річчю факультету та 50-річчю кафедри бухгалтерського об-
ліку та аудиту ОНЕУ.

За традицією, конференцію відкрила декан ОЕФ Г. О. Мо-
скалюк, а на пленарному засіданні було заслухано доповіді 
найкращих студентів факультету, а саме: М. Гончар («Про-
блемні питання обліку розрахунків з ПДВ»), О. Георгіу («Ста-
тистичний аналіз злочинності та ефективності роботи МВС 
України»), Д. Арестова («Аналіз сучасних методик визначення 
прибутковості інвестиційних проектів»), Д. Шаповалова («Ре-
алізація калькулятора опціонів за моделлю Блека-Шоулза»).

Несподіванкою для всіх став візит особливого гостя – пред-
ставника професійної газети «Все про бухгалтерський облік», 
яка завітала до ОНЕУ з особливою місією: привітати та наго-
родити студентку 6 курса ОЕФ Д. М. Рибчак за призове місце 
у Всеукраїнському конкурсі «Молодий експерт». Однак лише 
на цьому привітання не закінчились. Так, студентами обліко-
во-економічного факультету були отримані пам’ятні грамоти 
та подяки у напрямках: «Найкращі старости», «Студентське 

самоврядування ОЕФ» та «Відмінники навчання».

Загалом, конференція відбулася у доброзичливій атмос-
фері і була сповнена позитивними емоціями та морем посмі-
шок. Цей яскравий захід став ще одним незабутнім момен-
том для студентів обліково-економічного факультету.

Ольга МАЛОГА,
студентка 21 групи ОЕФ

В олімпіаді такого рівня я брала участь уперше, тому було 
цікаво побачити, як саме усе відбувається, а також спробувати 
свої сили й перевірити знання. Звісно, був присутній неабия-
кий страх, тому що, насамперед, я їхала захищати честь свого 
університету. Та прибувши до міста Тернопіль, заспокоїлась, 
побачивши ставлення до учасників олімпіади, які приїхали з 
усіх куточків України. З прибуттям до Тернополя відразу вра-
зила налагоджена організація, адже ми, студенти Одеського 
національного економічного університету, прибули до міста 
майже о 4 годинні ранку. Проте нас зустріли та відвезли до 
гуртожитку. Наступним враженням для нас став саме гурто-
житок, оскільки більш за все ми переймалися тим, де буде-
мо мешкати. Нас поселили у гуртожиток з усіма необхідними 
умовами для того, щоб ми відпочили та набралися сил.

Сама олімпіада здивувала своїми завданнями. Нам було 
запропоновано майже 100 сторінок первинних документів, 
за якими потрібно розрахувати усі податки та збори, що під-
лягають до сплати в бюджет. Мабуть, уперше в житті я працю-
вала з такою кількістю первинних документів. Так, не запере-
чуватиму, що це було складно, але, слід відмітити, що саме 
завдяки таким завданням виявляються інформаційні прога-

лини у сфері податкової системи.
Організація олімпіади була на високому рівні. Між першим 

та другим етапами було організовано каву-брейк, де ми мо-
гли відпочити, випити кави та поспілкуватися зі студентами 
з інших міст України. Ввечері всіх учасників та організаторів 
олімпіади було запрошено на вечір знайомства, де ми мали 
можливість більше поспілкуватися з усіма учасниками (кого 
вже знали та з ким ще не встигли познайомитися раніше), 
поділитися враженнями та просто добре відпочити.

У пам’яті учасників неодмінно залишиться й вражаюче мі-
сто Тернопіль. Ми мали багато вільного часу для прогулянки 
вузькими вуличками неймовірно зеленого та чистого міста з 
привітними й гостинними людьми. Загальне враження, як від 
олімпіади, так і від перебування у місті Тернопіль, лише по-
зитивне. Я шкодую лише про те, що не брала участь у таких 
заходах раніше. Щиро дякую вам, місто Тернопіль та Терно-
пільський національний економічний університет, за вашу го-
стинність та неймовірний досвід!

Ірина СУЧКОВА,
студентка 52 групи ФЕФ
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НАШИ УЧИТЕЛЯ: К ЮБИЛЕЮ В.И. ОХЛОПОВСКОЙ
1 мая 2017 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Викто-

рины Ивановны Охлоповской – первого заведующего кафе-
дрой экономики и организации промышленного производ-
ства (в настоящее время кафедра экономики предприятия 
и организации предпринимательской деятельности), талан-
тливого руководителя, известного экономиста и опытного 
преподавателя.

В. И. Охлоповская ро-
дилась в г. Вознесенске 
Николаевской области в 
семье служащего. В 1932 г. 
окончила семилетнюю же-
лезнодорожную школу и в 
этом же году переехала в 
Одессу. Свою трудовую де-
ятельность Викторина Ива-
новна начала в возрасте 15 
лет на Одесской суконной 
фабрике – весовщицей. В 
этом же году перешла на 
фабрику им. Урицкого – 
счетоводом-статистиком.

В 1935 г. поступила во 
Всесоюзный заочный фи-
нансово-экономический 
институт, который успеш-

но закончила в 1940 г. В это же время В. И. Охлоповская ра-
ботает экономистом на линолеумном заводе «Большевик». 
В начале своей трудовой деятельности Викторина Ивановна 
занимала разные должности: начальник планового отдела 
предприятия Горместпром; инспектор госдоходов Облфо г. 
Оренбурга; старший экономист, начальник планового отдела 
Военморстройхоза.

Начиная с 1949 г. В. И. Охлоповская трудится в Одесском 
институте народного хозяйства (бывшем кредитно-эконо-
мическом институте) – преподавателем, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры, деканом заочного факультета, 
деканом планово-экономичного факультета, заведующим 
кафедры экономики и организации промышленного произ-
водства. В 1956 г. она закончила годичную аспирантуру и за-
щитила кандидатскую диссертацию по вопросам эффектив-
ности использования основных фондов.

Свыше 10 лет В. И. Охлоповская возглавляла кафедру эко-
номики и организации промышленного производства. Более 
50 научно-методических публикаций принадлежит перу В. И. 
Охлоповской, под ее руководством защищено 5 кандидат-
ских диссертаций, она выезжала за рубеж для чтения лекций 
в университетах Болгарии, Польши, Германии.

За трудовые и научные достижения Викторина Иванов-
на награждена орденом «Знак почета» и медалями «За до-
блестный труд», «Участник трудового фронта». По словам 
сотрудников кафедры, В. И. Охлоповской были присущи та-
кие черты, как профессионализм, терпимость, деликатность, 
строгость, умение учить.

С начала своего основания и до 1990 г. кафедра осуществ-
ляла подготовку и выпуск специалистов по специальности 
«Планирование промышленности». Основными дисципли-
нами специальности были «Экономика промышленности» и 
«Организация и планирование деятельности предприятия». 
Умелое руководство Викторины Ивановны позволило орга-
низовать преподавание данных дисциплин в гармоничном 
сочетании теоретической и практической подготовки специ-
алистов, предоставлении квалификации будущим руководи-
телям, в которых нуждались предприятия народного хозяй-
ства страны. Для этого среди других видов занятий по курсу 
«Организация и планирование деятельности предприятия» 
значительное место занимали практические занятия по фор-
мированию плана развития предприятия (техпромфинпла-

на). В процессе его разработки студенты пополняли знания, 
развивали умения и навыки формирования экономических 
мероприятий с учетом их взаимосвязей и взаимовлияния, а 
также анализа деятельности предприятия в плановом пери-
оде.

Под руководством доцента В. И. Охлоповськой и участи-
ем большинства преподавателей кафедры проводились ис-
следования по кафедральной научной теме «Эффективность 
использования основных фондов машиностроения». Резуль-
таты исследований внедрялись на предприятиях машино-
строения г. Одессы и других регионов СССР.

Благодаря деятельности первого коллектива кафедры 
были заложены хорошие традиции в сфере преподавания, в 
частности, прочный фундамент разработки и использования 
активных методов обучения. Инициатива, знания В. И. Охло-
повской и постоянная напряженная деятельность коллектива 
кафедры позволила создать собственную научную школу по 
экономике предприятия, которую приняли и развили после-
дующие поколения преподавателей.

 Кафедра ЭОПП конца 80-х годов ХХ столетия

Эта школа успешно продолжает свое существование и в на-
стоящее время. Так, профессор А. Г. Янковой – нынешний за-
ведующий кафедры экономики предприятия и организации 
предпринимательской деятельности, был студентом Викто-
рины Ивановны и в далеком 1972 г. одним из первых защи-
тил под ее руководством дипломную работу, которые тогда 
только начали вводить вместо государственных экзаменов.

Сегодня кафедре, основанной В. И. Охлоповской, 50 лет. 
Несмотря на свой солидный возраст, наличие славной исто-
рии и серьезных научно-методических наработок в области 
экономики предприятия и предпринимательской деятель-
ности, коллектив кафедры полон новых планов и проектов, 
которые отвечают вызовам экономики современной Укра-
ины. И мы надеемся, что «на плечах» наших Учителей и, в 
первую очередь, Викторины Ивановны Охлоповской, все 
они будут воплощены в жизнь. Залогом осуществления этих 
надежд является молодежь кафедры, которая на основе до-
стижений предыдущих поколений преподавателей кафедры, 
вместе с опытными доцентами и профессорами нынешнего 
времени, уверенно смотрит в будущее.

А. Г. ЯНКОВОЙ, д.э.н., профессор
Г. В. КОШЕЛЕК, к.э.н., доцент
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ВИБОРИ В ОНЕУ
17 травня поточного року за традицією ОНЕУ пройшли ви-

бори студдекана факультету та студректора університету. Не 
зважаючи на те, що на вибори від факультету економіки та 
управління підприємництвом було висунуто лише по одній 
кандидатурі на кожну посаду, на плечі виборців лягла велика 
відповідальність, адже вони могли як підтримати представ-
ника, так і проголосувати проти нього. 

На голосування прийшло чимало охочих підтримати свого 
улюбленця, що свідчить про небайдужість студентів до життя 

університету. Більшістю голосів було обрано на посаду студ-
декана ФЕУП Будницьку Анастасію, а студректором стала Са-
біна Никитенко.

Щиро бажаємо їм творчого натхнення та терпіння, аби 
здійснити всі свої ідеї, які допоможуть і надалі нашому уні-
верситету займати лідируючі позиції серед інших навчальних 
закладів.

Тетяна БОГАЧОВА,
студентка 13 групи ФЕУП

Слаженная работа в коллективе, взаимопонимание и под-
держка, желание работать и творить. Что для этого нужно? Я 
считаю, что в первую очередь нужен человек, который смо-

жет правильно 
настроить и орга-
низовать работу. 
На каждом фа-
культете наше-
го университета 
есть Студенче-
ское самоуправ-
ление, в состав 
которого входит 
шесть секторов, 
а именно: PR-
сектор, спортив-
ный, научный, 
организацион-
ный, учебный и 
культурно-мас-
совый сектора. 
Ну и конечно 
же ни один из 
факультетов не 
может обойтись 
без студенче-
ского декана. Я 

считаю, что именно от работы студенческого декана зависит 
продуктивность и слаженность работы не только отдельных 
секторов, но и всего факультета.

На протяжении 2016–2017 учебного года пост студенче-
ского декана УЭФ занимал Мостепанюк Владимир. За этот 
год ему удалось многое: организовать работу каждого из 
секторов, организовать и провести большое количество раз-
нообразных мероприятий, которые сплотили всех студентов. 
Факультет гордился таким замечательным студдеканом.

17 мая 2017 года на учётно-экономическом факультете, 
как и на всех факультетах нашего вуза, прошли выборы сту-
денческого декана. Было выдвинуто три кандидата на дан-
ный пост, а именно: Савченко Вадим, Паун Инна и Кузьмина 
Елена. Ребята представили очень интересные и креативные 
программы. По итогам голосования студенческим деканом 
УЭФ стал Савченко Вадим!

Ещё раз хочется поздравить Вадима с победой! Пожелать 
много терпения, желания работать и достигать всех постав-
ленных целей. Ведь слаженность и понимание между сту-
дентами на факультете напрямую зависит от тебя!

Учётно-экономический факультет верит в новоизбранного 
студдекана и готов поддерживать его во всем!!!

Ольга КОЦЮБСКАЯ,
студентка 22 группы УЭФ

24 травня 2017 року відбулася звітно-виборча конферен-
ція Студради ФЕУП. Конференцію провела Будницька Настя 
– новий студентський декан ФЕУП. Відтепер посаду голови 
PR-сектору займає Пушина Іра, голови організаційного секто-
ру – Балахніна Настя, наукового сектору – Крініцина Олена. 
А також другий рік поспіль обрано головою профорієнтацій-
ного сектору Іллічьову Аню, спортивного сектору – Тєрьоши-
ну Настю, навчального сектору – Завгородню Сашу, Асоціації 

випускників – Унгурян Віку, культмасового сектору – Кісакову 
Віолету. Також, за рішенням Студентської ради ФЕУП, було 
прийнято рішення про створення ще одного сектору – міжна-
родного, головою якого було обрано Літвінову Дашу.

Вітаємо з новими посадами та бажаємо успіхів!
Ірина ПУШИНА,

голова PR-сектору ФЕУП

Совсем недавно, а именно с 5 по 7 мая 2017 года прошло 
ежегодное мероприятие «Маёвка Нархоза», в котором при-
няли участие все факультеты. Но как бы там ни было, самым 
активным оказался факультет экономики и управления пред-
принимательством, ведь именно этот факультет собрал наи-
большее количество людей.

Мероприятие проходило под руководством нового соста-
ва профкома – председателя профкома Ергиевой Иванны и 
заместителя председателя профкома Миогло Алёны. На про-
тяжении этих 2 суток студенты имели возможность принять 
участие в спортивных соревнованиях, турнирах по мафии, 
попеть песни у костра ночью на пляже и вообще отдохнуть с 
любимым университетом.

Погода нас не подвела, ведь в те выходные она была от-
личная, студенты даже пробовали искупаться, но не всем это 
удалось, вода ещё была прохладной. Но тем не менее, утром 
и днём светило солнце, было тепло, а вечером всем пригоди-
лись спортивные костюмы и пледы, чтобы согреться.

В итоге хочется сказать, что благодаря именно таким меро-
приятиям как «Маёвка Нархоза» наши студенты становятся 
одним единым коллективом, а не 5 разными факультетами. 
Надеемся, что все студенты, принявшие участие в данном 
мероприятии, получили море удовольствия и впечатлений 
так же, как и мы!

Иванна ЕРГИЕВА,
председатель профкома

ВИБОРИ СТУДЕНТСЬКОГО ГОЛОВИ

ВЫБОРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕКАНА

ВИБОРИ У СТУДЕНТСЬКУ РАДУ ФЕУП

МАЕВКА С НАРХОЗОМ



9ЕКОНОМІСТ, №8 (96) ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2017

РУХОВИЙ РЕЖИМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОНЕУ, УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Протягом останніх 2-х років на кафедрі проводилися наукові 
дослідження рухового режиму студентської молоді. За результата-
ми досліджень відбулася студентська конференція, на якій висту-
пило 26 доповідачів. Вони презентували 15 доповідей з аналізом 

рухової активності студентської 
молоді ОНЕУ та університетів То-
кіо (Японія) і Сан-Дієго (США). 
Окремо проаналізовано руховий 
режим студентів України, рухову 
активність студентів усіх факуль-
тетів ОНЕУ та загалом студентів м. 
Одеси.

За результатами опитування 
студентів України маємо такі показники: на навчальну діяльність 
студенти витрачають у середньому 27,2% часу доби. У структурі 
вільного часу 
пасивні види 
в і д п о ч и н к у 
( в і д по чино к 
сидячи, лежа-
чи, сон) зай-
мають близько 
42% загально-
го обсягу до-
бових витрат 
часу. Спеціаль-
но організо-
вана м’язова 

діяльність становить менше 2% загального обсягу рухової актив-
ності. Структура добової рухової 
активності студентів свідчить про 
переважання сидячого виду ак-
тивності. Так, у середньому на на-
вчання студенти витрачають 6,5 
годин; більше ніж 2 години – на 
транспорт та вживання їжі; 5-6 го-
дин – на сон.

Порівняльний аналіз тижневої 
рухової активності студентів ОНЕУ (1-2 курси ОЕФ) показав, що дів-
чата, на відміну від хлопців, ходять в середньому на 6 годин біль-
ше. А хлопці сплять більше за дівчат (в середньому 37 годин проти 
34 на тиждень).

Протягом зимових канікул студенти ОНЕУ виконали величезну 
роботу, що й було відмічено грамотами за кращу доповідь. Гра-
моти отримали: Лаврентьева Настя, Абдул Катерина (2-А ФМЕ), 
Герасименко Ольга, Полтавець Ілля (12 ОЕФ), Каба Рита (11 ОЕФ) 
за доповідь «Соціологічне опитування з питань рухового режиму 
студентської молоді Європи, Америки та країн СНД (Росія, Україна, 
Молдова); Булдакова Ірина (21 ФЕФ), Ісмальщук Ольга (11 КЕФ) за 
доповідь «Щодо питань рухового режиму студентів ОНЕУ (1-2 кур-
си КЕФ) серед дівчат та хлопців»; Ровнягіна Діана (25 ФЕУП) за до-
повідь «Щодо питань рухового режиму студентів ОНЕУ (1-2 курси 
ФЕУП) серед дівчат та хлопців».

В.М. КОПА

Стоит сказать, что двигательная активность человека играет не 
последнюю роль. Даже если вы правильно питаетесь, регуляр-
но выполняете процедуры по очищению организма и избегаете 
стрессовых ситуаций – полноценного оздоровления достичь не 
получится. Усиливая функции опорно-двигательного аппарата, 
активизируя обмен веществ, двигательная активность лечит не 
только тело человека, но и душу, обеспечивая хорошим настро-
ением. Дело в том, что в результате недостаточной двигательной 
активности в организме человека нарушаются нервно-рефлектор-
ные связи, что приводит к депрессиям, сердечнососудистым за-
болеваниям, ведет к нарушению обмена веществ и расстройству 
регуляции других систем организма. Проще говоря, возникают за-

стойные явления всех жидкостей организма: крови, лимфы (тка-
невой, спинномозговой, плевральной, суставной и др.), которые 
вместе образуют внутреннюю среду.

Среди студентов 2-го курса финансово-экономического факуль-
тета был проведен опрос. Результаты опроса показали: среди пар-
ней факультета лишь 30% – оптимисты, 70% – пессимисты, а среди 
девушек 60% и 40% соответственно. Это можно сопоставить с тем-
пераментом, так как среди и парней, и девушек – 10% меланхо-
лики, а 20% флегматики. В том числе, среди парней 25% холерики 
и 45% сангвиники. А вот среди девушек – 30% сангвиники и 40% 
холерики. На диаграммах видно, что в соотношении учебы, сна и 
тренировки, 45% девушек тратят больше времени на учебу, 35% – 
на сон и лишь 20% –  на тренировки. А вот среди парней на учебу 
тратят больше времени лишь 15%, на сон  – 35%, а на трениров-
ки – 50%. Алкоголь и курение является одной из важных проблем 

молодежи и после опроса ясно видно, что 40% парней относятся 
хорошо к курению, а 60% парней относятся хорошо к алкоголю. А 
среди девушек 30% и 70% соответственно. Что является, к сожале-
нию, не самой благоприятной картиной.

Людмила ЛЕОНОВА, 
студентка 33 группы ФЭФ
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РУХОВИЙ РЕЖИМ У ТИЖНЕВОМУ ЦИКЛІ СТУДЕНТІВ 
УКРАЇНИ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА ФЭУП

ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Потреба в русі – одна із загально-біологічних особливостей 
організму, яка відіграє важливу роль у його життєдіяльності. 
Зв’язок рухової активності зі станом здоров’я людини неза-
перечний. Фізична активність тісно пов’язана з трьома аспек-
тами здоров`я і протягом життя людини відіграє різну роль. 
Рівень рухової активності і потреба організму в ній індивіду-
альні та залежать від багатьох чинників.

Ми провели соціологічне опитування серед студентів 
України, а саме Києва, Харкова, Житомира, Дніпропетровсь-
ка, Вінниці, Кривого Рогу та Полтави. У дослідженні взяли 
участь хлопці та дівчата віком від 18 до 25 років. Завдяки да-
ному соціологічному дослідженню ми виявили наступні по-
казники стосовно рухового режиму студентів у тижневому 
циклі. Оцінюючи рухову активність студентів виявили, що у 
дівчат спостерігається менша рухова активність порівняно з 
юнаками. Залежно від отриманих результатів усіх студентів 
розподілено за рівнями рухової активності на низький, се-
редній та високий. Серед усіх дівчат-респондентів низький 
рівень фізичної активності мали 35,6%, середній 55,5%, а ви-
сокий 8,9%. Серед юнаків низький рівень виявлено в 33,3%, 
середній 50%, високий 16,7% респондентів.

Під час оцінки тижневої рухової активності студентів спо-
стерігали поступове її збільшення в середині тижневого ци-
клу, деяке зниження тижневої рухової активності просте-
жувалося в п`ятницю та в суботу та незначне її зростання в 
неділю. Кількісна оцінка добового бюджету часу студентів 
показало, що 69% від загального обсягу добової рухової ак-
тивності становила звична рухова активність, тобто всі види 
рухів, спрямованих на задоволення природних потреб лю-
дини, а також навчальна та виробнича діяльність. Так, на на-

вчальну діяльність студенти витрачають у середньому 27,2% 
часу доби. У структурі вільного часу пасивні види відпочинку 
(відпочинок сидячи, лежачи, сон) займають близько 42% за-
гального обсягу добових витрат часу. Спеціально організова-
на м’язова діяльність становить менше 2% загального обсягу 
рухової активності. Структура добової рухової активності сту-
дентів свідчить про переважання серед інших сидячого виду 
активності. Так, у середньому на навчання студенти витрача-
ють 6,5 годин, більше 2 годин – на пересування транспортом 
та вживання їжі, 5-6 годин – на сон.

Результати свідчать, у переважній більшості, про нераціо-

нальну організацію вільного 
часу студентської молоді. Це свідчить про необхідність його 
корекції за допомогою заходів, що сприяють підвищенню 
спеціально організованої рухової активності. Зокрема діяль-
ності, що відповідає її високому рівню. Отримані результати 
доводять необхідність у мотивації студентів до збільшення їх 
рухової активності.

Каріна СІЛІЧ, Ганна РОЖОК, 
студентки 38 групи ФМЕ

30 мая на ФЭУП прошел День здоровья. Выполнив неслож-
ные физические упражнения, участники получили вкусные и 
полезные призы. Необходимо отметить, что активное учас-
тие в мероприятии приняли не только студенты, но и препо-
даватели Каражия Э. А. и Литвинов А. С., тем самым показав 
пример всем студентам.

День здоровья стал настоящей традицией факультета эко-
номики и управления предпринимательством, которая по-
буждает отказаться от вредных привычек и вести здоровый 
образ жизни.

Ольга КОЛИБАБЧУК,
студентка 25 группы ФЭУП

Наприкінці квітня 2017 р. пройшли змагання з легкої ат-
летики в залік ХХV Спартакіади серед ВНЗ Одеської області, 
в яких брала участь і збірна команда нашого університету. 
Призером з бігу на 100 метрів став студент ФЕУП Магомедов 
Анвар. П’яте місце в стрибках у довжину посів Архипов Ярос-

лав (ФМЕ). Добре виступили і наші дівчата в естафеті 4 Х 400 
метрів: Рибак Катерина (УЕФ), Нарожна Ганна (КЕФ), Осіпова 
Марина (ФЕФ), Вєлєва Олена (ФЕФ), зайняли четверте місце і 
поклали в скарбничку команди університету 54 очка.
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МАЙБУТНІ ЧЕМПІОНИ
Згідно з планом профорієнтаційної роботи кафедри ФВ та БЖД 20 квітня 2017 року у спортзалі ОНЕУ відбулася зустріч ко-

манд комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Дженестра»» та 
збірної ОНЕУ з волейболу. У наполегливій боротьбі перемогу одержала команда майбутніх абітурієнтів.

Вітаємо збірну команду ФЕФ з міні-футболу – Володаря «Кубку Ректора» ОНЕУ 2016 року, який проводився кафедрою ФВ та 
БЖД з 18.10.2016 р. по 27.10.2016 р. на стадіоні «Краян». Друге місце вибороли студенти ФЕУП, третє – збірна команда КЕФ. 
Кубок ректора студенти отримали з рук декана ФЕФ О. М. Гончаренко, яка вболівала за команду і особисто нагородила пере-
можців солодким призом.

28.04.2017 г. – 01.03.2017 г. в городе Омиш (Хорватия) проходил Чемпионат Мира 
по гандболу среди ветеранов. Старший преподаватель кафедры физического воспи-
тания и БДЖ Т. В. Полунина в составе сборной команды «ОДЕССКИЙ РЕГИОН» заняла 
почетное 4-е место. Старший преподаватель А. В. Соколов стал серебряным призе-
ром Чемпионата Мира. Поздравляем наших преподавателей, желаем новых побед и 
спортивных достижений!

Переуда Анастасія Юріївна,
бронзовий призер 13-ої літньої 

Універсіади з карате (м. Чернівці)
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПЕРІОД У ЖИТТІ СТУДЕНТА

В ОЖИДАНИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

Ось і настало літо – пора відпочинку та незабутніх вражень. Але для нас, 
студентів, це найскладніший період – сесія. Це час, коли необхідно проде-
монструвати здобуті протягом семестру знання, вміння та навички. Суча-
сна молодь – креативні, старанні та відповідальні люди. Хороші студенти 

– це щасливе майбутнє нашої країни. Сесія – це ще один крок до доросло-
го життя, це показник нашої самостійності. Підготовка до екзаменаційної 
сесії є відповідальним періодом у житті кожного студента. Кропітка робота, 
безсонні ночі, купа прочитаної літератури, розв’язаних задач, хвилювання. 
Сесія завжди приходить неочікувано, починається марафон на виживан-
ня в умовах недосипання, недоїдання та виснажливого навчання. Потріб-
но вірити у свою удачу і в свій успіх, це надає сили та підтримку в ситуа-
ціях, коли людина може розгубитися. А успіх приходить до тих, хто в нього 
вірить. Сподіваємося, що всім пощастить скласти добре сесію й отримати 
бажані бали. 

Бажаємо відмінних здобутків та здійснення мрій! Будуйте плани, при-
значайте зустрічі з друзями. І очікуйте з радістю нового навчального року!

Марина ОСИПОВА, студентка 31 групи ФЕФ

Народная мудрость гла-
сит, что развиваться и быть 
в неизменном состоянии 
комфорта можно лишь при 
условии периодических 
замедлений и остановок. 
Под этим подразумевается 
буквальное замирание на 
месте и нахождение неко-
торое время в состоянии 
внешнего и внутреннего по-
коя. Большинство из нас так 
одержимы временем, что 
отдых им кажется пустой 

тратой бесценного ресурса. На самом деле все наоборот: эти бесценные 
дни отпуска могут дать много сил и энергии для дальнейшего движения.

За окном лето – сезон отпусков и активного отдыха. В это время мало 
кто остается дома – почти все куда-то отправляются, чтобы хорошо прове-

сти время.
Студенты не исключение. Позади еще один учебный год, а это значит, 

что впереди – одно сплошное веселье. Для нас, пятикурсников, это по-
следнее беззаботное лето, потому что дальше нас ожидает работа над ма-
гистерским дипломом и взрослая жизнь со своими трудностями.

Уделяя время развлечению и отдыху, человек ощущает себя так, как 
будто получил разрешение заниматься тем, чем ему нравится. Развлече-
ния не отвлекают, они помогают избавиться от стресса, расслабляют раз-
ум, стимулируют чувства, способствуют улучшению взаимоотношений и 
увеличивают профессиональную отдачу. Это приводит к улучшению обще-
го самочувствия и повышению уровня жизни.

Поэтому не тратим время зря, живем полной, красочной жизнью и на-
бираемся сил. Как говорил Б. Франклин: «Тот, кто может отдохнуть, пре-
восходит того, кто может брать города».

Анна МЕЛЬНИК,
студентка 52 группы ФЭФ

У березні 2017 року за ініціативи кафедри мовної та психолого-педа-
гогічної підготовки стартував університетський поетичний конкурс «Зо-
лоте перо». У конкурсі мали змогу взяти участь усі студенти Одеського 
національного економічного університету, надавши до розгляду автор-
ські поетичні твори російською та українською мовами.

За результатами конкурсу перше місце посіла студентка 32 групи 
КЕФ Нітенко Аліна.

Щиро вітаємо учасників та переможницю конкурсу і бажаємо їм твор-
чого натхнення!

Координатор конкурсу Н. А. КОВАЛЬСЬКА,
к.філол.н., ст. викладач кафедри М та ППП

03.05 ДУБОВИК Ольга Юхимівна, професор кафедри фінансів
03.05 СТАРОДУБ Валентина Іванівна, комендант навчального корпусу №6
05.05 ХЕРУВІМЧУК Євгенія Миколаївна, фахівець 1 категорії НДЧ
13.05 ГЕРАСИМЕНКО Тетяна Валеріївна, старший викладач кафедри ММАЕ
13.05 ШМАТКОВА Ірина Олегівна, сторож навчального корпусу №2
14.05 ГОРЛАНОВ Анатолій Миколайович, слюсар-сантехнік навчального корпу-
су №3
24.05 БАЛАНДЮК Федора Миколаївна, прибиральниця навчального корпусу 
№3
27.05 ЩЕРБАК Зоя Миколаївна, заступник начальника НМВ
29.05 СІРОШТАН Олена Іванівна, черговий по гуртожитку №3
01.06 МАРІЄНКО Тетяна Михайлівна, методист 1 категорії КЕФ
10.06 АРТЮХ Оксана Валентинівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту

13.06 ГАЛБЕН Лариса Леонідівна, прибиральниця навчального корпусу №4
13.07 НЕЗДОЙМІНОВ Сергій Георгійович, доцент кафедри ТГРБ
16.07 ВОВК Ірина Олександрівна, прибиральниця навчального корпусу №4

Інформація надана відділом кадрів

Ректорат, студентська рада, профспілки виклада-
чів та студентів ОНЕУ висловлюють подяку ювіля-
рам за плідну працю, щиро вітають їх та бажають

щастя, здоров’я й творчого натхнення!
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