
Щиро вітаю вас із Міжнародним днем студента!
Студентські роки – незабутні! Це час, коли шліфується 

ваша особистість, період ваших перших серйозних уроків 
життя. Сьогодні ви – талановиті, допитливі, життєрадісні 
– вмієте мріяти і досягати намічених цілей. Залишайтеся 
такими завжди! Не забувайте свою Alma Mater! А наша 
дружня і велика родина освітить вам успішний шлях до за-
думаного та омріяного.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя й добробуту, віри в 
свої сили, вагомих здобутків!

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

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!!!
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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

День вчителя – одне з найсвітліших, теплих і зво-
рушливих свят. Це свято для всіх, хто цінує і поважає 
працю викладачів, які вклали в нас часточку себе. У 
цей день ми можемо висловити свою подяку нашим 
педагогам за їх непросту та благородну працю, за 
увагу та терпіння, за бажання бачити нас успішними 
та щасливими.

Викладачі споконвіку були найобізнаними й шано-
ваними людьми. Саме завдяки вчителям ми стаємо 
на ноги, знаходимо своє місце в житті, реалізуємо-
ся. Вчитель – одна з найскладніших і затребуваних 
професій, яка вимагає залишатися вірним своєму 
покликанню – передавати знання і досвід молодо-
му поколінню, формуючи головні цінності. Вчитель – 
важлива людина в житті кожного, яка не тільки дає 
знання, вона є носієм духовності і моральних засад.

Перед усіма викладачами стоїть велика відпо-
відальність – виховання молодого покоління. Кажуть, 
для викладача найголовніша нагорода – це бачити 
успіхи своїх учнів, усвідомлювати, що його поради й 
настанови допоможуть їм у майбутньому стати тими, 
ким вони бажають.

Напружена праця вчителів та викладачів, безумов-
но, заслуговує на подяку. Хотілося б їм висловити ве-
личезну вдячність за те, що вірять в нас і показують 
нам, що ми щось можемо. Дякуємо за самовіддану 
працю! Від щирого серця в цей день бажаємо терпін-
ня, доброго здоров’я, миру і благополуччя, задово-
лення від плодів своєї праці і більше вдячних і допит-
ливих студентів.

Карина ГАЛІТА,
студентка 21 групи КЕФ

С момента независимости Украины День учителя 
в нашей стране отмечается каждое первое воскре-
сенье октября. В Украине День учителя – настоящий 
праздник для работников сферы образования. Что-
бы поздравить любимого преподавателя, ученики 
несут в школу и университет букеты цветов, конфеты 
или подходят к празднику с креативной стороны.

Невозможно переоценить роль учителя в жизни 
каждого человека. Именно благодаря труду и на-
стойчивости учителей дети обретают тягу к знаниям, 
открывают в себе новые таланты, учатся общению и 
терпению.

Но несправедливо отдать все лавры только учите-
лям школы, как к этому все привыкли. Нельзя обде-
лять вниманием и преподавателей высших учебных 
заведений, так как именно эти люди учат нас тем 
профессиям, без которых потом жизнь общества не-
возможна. 

Не побоюсь сказать, что именно эти люди учат нас 
жизни, показывают на своём примере, как нужно ве-
сти себя по отношению к окружающему миру. 

Именно о преподавателях можно сказать, что это 
люди с большой буквы!

Накануне этого прекрасного события хочу поздра-
вить всех преподавателей с их профессиональным 
праздником. 

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих сер-
дец, ваше терпение и понимание, преданность делу 
и любовь к нам – своим ученикам!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и мо-
лодость души, креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость! Ваш труд сложно оценить, ему 
просто нет цены! 

Хочется пожелать Вам только успехов в Вашем не-
лёгком деле! Больше взлётов, новых побед и дости-
жений. 

Каждый студент склоняет голову перед Вами!
Спасибо за Ваш труд!

Ольга КОЦЮБСКАЯ
студентка 32 группы УЭФ

Щороку після здачі зовнішнього незалежного оці-
нювання настає складний час як для майбутніх сту-
дентів, так і для університетів. Правильний вибір 
життєвого шляху приносить велике моральне задо-
волення, оскільки людина отримує можливість для 
самореалізації та розвитку. Адже тільки в улюбленій 
справі можна досягти високих результатів і успіхів.

Багато молодих людей стикаються зі значними 
перешкодами та глухими кутами, бо мають повер-
хневі і спотворені уявлення про ту чи іншу професію. 
Абітурієнти повинні зробити правильний вибір для 
визначення своєї майбутньої професії. Вони не по-
винні сумніватися в вірності свого рішення. Тому що 
вибір професії, яка більше імпонує їм і з якою вони 
хочуть пов’язати життя – це складний перший крок 
в абсолютно нове, самостійне і доросле життя. Зов-
сім нещодавно і я була на їхньому місці і нервуючи 
вибирала той шлях, який відповідає моїм поглядам, 
інтересам і переконанням.

Сидячи під час вступної кампанії лише кілька днів, 

я відчула на собі обов’язки уповноважених керівних 
осіб і оцінила, наскільки цей процес важкий і стом-
люючий. І ще,  складність полягає в тому, що кожна 
вступна кампанія, вже традиційно, не схожа на попе-
редню. Щороку віщує нововведення, яке підігріває 
напружену обстановку. 

Деканат та викладачі під час навчального процесу 
поглинені нами і нашими успіхами, а під час вступної 
кампанії вони повністю віддають всі свої сили, щоб 
допомогти молодому поколінню зробити правиль-
ний вибір, надавши всю необхідну інформацію про 
спеціалізацію і подальші перспективи. 

На завершення хочеться подякувати тим, хто пра-
цює у приймальній комісії. Завдяки ним увесь про-
цес протікає досить легко, як це і повинно бути. Така 
доброзичлива атмосфера допомагає швидко адап-
туватися на новому місці та сприяє вдалому вибору 
життєвих цінностей і шляху. 

Карина ГАЛІТА,
студентка 21 групи КЕФ
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ПЕРШОКУРСНИКИ ПРО ALMA MATER
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ОТ ПЕРВЫХ ДНЕЙ НА ФЭУП

НАШ 1 КУРС

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Когда перед нами открывается занавес новой жизни, а от старой остаётся лишь 
тёплый след воспоминаний, все мечты, которые так долго хранились в нашем сер-
дце, все представления о новой жизни и её красках, все высокие цели вдруг вы-
рываются наружу и становятся явью, они непременно ждут своего осуществления.

С таким важным событием в своей жизни столкнулись и первокурсники Одес-
ского национального экономического университета, перед которыми открылся 
новый путь во взрослую жизнь. Он обещает быть очень увлекательным и неза-
бываемым. Больше всего повезло студентам факультета экономики и управления 
предпринимательством, ведь не зря его называют самым лучшим и перспектив-
ным факультетом университета. Первый месяц учёбы очень порадовал наших 
первокурсников.

Атмосфера ФЭУПа настолько располагает к себе, что сразу же начинаешь чув-
ствовать себя как дома. Став частью большой и дружной студенческой семьи, 
первокурсники испытали море положительных и ярких эмоций. Всех, как одного, 
поразили добрые, внимательные и очень отзывчивые преподаватели, которые не 
только стремятся передать нам как можно больше знаний, но и готовы морально 
поддержать и оказать помощь в любую секунду.

Система студенческого самоуправления на очень высоком уровне, в этом мы 
убедились с первых минут пребывания в университете. От разнообразия видов 
творческой деятельности, тренингов и секторов голова идет кругом. Конкурс «Ви-
зитка группы», который недавно прошел в стенах нашего учебного заведения, 
очень сплотил коллектив студентов и раскрыл в каждом из нас творческий по-
тенциал. Помимо учёбы, нас ждёт еще очень много мероприятий и конкурсов, 
направленных на интересное времяпровождение и сближение первокурсников. 
Как приятно, что о тебе думают, заботятся и помогают раскрасить твою новую сту-
денческую жизнь.

Всего этого не было бы без нашего декана Ляликова Сергея Владимировича. 
Этот коммуникабельный, добрый и очень позитивный человек сразу дал понять 
первокурсникам, что тут нас любят и ждут, что наши проблемы не останутся не-
решёнными, что мы сделали правильный выбор.

Такое яркое и интересное начало нашей студенческой жизни на ФЭУП обещает 
прекрасное её продолжение и успешный финиш.

Дарья МАКСИМОВА, 
студентка 17 группы ФЭУП

Щороку 1 вересня ми йшли в школу, а сьогодні ми – випускники 2017 року – 
вступили до університетів, коледжів, технікумів та інститутів.

Я вступила до Одеського національного економічного університету на кредит-
но-економічний факультет. Спочатку було боязко: новий колектив, незнайомі ви-
кладачі та атмосфера. А коли переступила поріг університету, то одразу зрозуміла, 
що не все так страшно, що мої хвилювання були даремними. І незважаючи на всю 
велич та красу приміщення, нас зустрів дружній та доброзичливий колектив ви-
кладачів. Старшокурсники до нас ставляться дуже добре, допомагають дружніми 
порадами. Мені дуже подобається навчатися в цьому університеті і я сподіваюсь, 
що не пожалкую про свій вибір.

Моя однокурсниця висловила теж свої враження від навчання в цьому закладі: 
«Вже 4 тижні я навчаюся в університеті за спеціальністю «Банківська справа». Вра-
ження однозначно позитивні. Доброзичливе, приємне ставлення до першокур-
сників. Викладачі цікаво і доступно пояснюють матеріал. Колектив у групі склався 
дружній та веселий. Але не тільки людське ставлення, матеріальна база універ-
ситету теж радує. Студентам надається навчальні посібники, електронні варіанти 
документів, є затишний кафетерій. За такий короткий період починаєш розуміти, 
що наступні кілька років в університеті будуть найкращими у моєму житті».

Якщо запитати у всіх першокурсників про їхнє враження від навчання в універ-
ситеті, то переважна більшість має позитивні відгуки, тому що вони вже стоять на 
шляху до досягнення своєї життєвої мети.

Анна МАЙДАЧЕНКО, 
студентка 12 групи КЕФ

Щоденно кожен із нас постає перед вибором. Наприклад, що сьогодні вдяг-
ти, якою дорогою швидше дістатися на навчання, що смачненьке з’їсти і безліч 
інших. Але всі ці питання не мають надто великого значення у нашому житті. Є 
маса рішень, які дійсно впливають на наше майбутнє. Одним із таких є вибір свого 
шляху після школи. І лише ми вирішуємо, яким він буде. Одні обирають коледжі, 
інші ідуть працювати, проте більшість продовжує навчання у вищих навчальних 
закладах. 

Усі університети здійснюють агітацію, намагаються зацікавити, розповідають 
про університет найкраще. Проте, я гадаю, що головне – це враження студентів 
про університет і життя в ньому. А найкраще ці враження можуть передати самі 
студенти.

Олена Недєлку, 11 група ОЕФ: «Ще до закінчення школи я чітко вирішила, що 
хочу бути бухгалтером. І після тривалих роздумів вирішила вступати до ОНЕУ. Як 
і всі інші першокурсники, я дуже хвилювалась. Перше, що справило на мене вра-
ження – привітність викладацького складу. З перших днів викладачі дуже дбали 
про абітурієнтів. Потім я познайомилася зі старшокурсниками і, на мій подив, 
вони були дуже чуйні. Наставниці моєї групи допомогли мені остаточно позбутися 
страху. Звичайно, найзначнішу роль відіграє група. Вже через місяць навчання я 
знайшла добрих подруг. Уся наша група – це команда, в якій один за всіх і всі за 
одного. Я дуже вдячна за те, що мені довелось стати студенткою саме Одеського 
національного економічного університету».

 Олександра Громова, 11 група ОЕФ: «Чому я вступила до ОНЕУ? Тому що це  
найкращий ВНЗ України! У цьому я встигла переконатись навіть за цей короткий 
проміжок часу. Звичайно, як і всі абітурієнти, я багато часу приділила вибору на-
вчального закладу, але саме щодо ОНЕУ в мене було добре передчуття. Багато 
родичів закінчили цей навчальний заклад, усі рекомендували до нього вступати. 
І оскільки я хотіла стати саме бухгалтером, то нічого було й гадати. Я вступила до 
економічного університету і моєму щастю не було меж. Я у захваті від усього – 
дружна група, професійні викладачі, привітна адміністрація, цікаве студентське 

життя. Це радість бути частинкою такої великої сім’ї, як Одеський національній 
економічний університет».

 Карина Жовта, 12 група ОЕФ: «Вступаючи до Одеського національного еконо-
мічного університету, розумієш – ти на правильному шляху! Головною перевагою 
цього університету є можливість вдосконалити навички з англійської мови, вміння 
контактувати з людьми. Мене здивувала домашня атмосфера та тепла зустріч у 
прийомній комісії. Щирі викладачі, які мають бажання передати свої знання. Тому 
ОНЕУ – моє щасливе майбутнє!».

Вікторія Міязоно, 12 група ОЕФ: «Я дуже рада, що вступила до ОНЕУ, у мене 
тільки позитивні враження! У нас дуже дружній колектив: обидві групи першо-
курсників, старші курси, викладачі. Мені подобаються заняття, самовіддача ви-
кладачів. Лише за місяць навчання ми вже дізналися багато цікавої інформації. 
Найбільш за все мені подобається те, що в університеті відчувається свобода. На 
відміну від школи навчатися тут значно легше і приємніше. Сподіваюся, що ОНЕУ 
стане моєю другим домом».

Валерія Кічук, 12 група ОЕФ: «Майбутні перспективи… Про щасливе майбутнє 
мріє кожний. От і я з огляду на це обрала ОНЕУ, зосередившись на стабільному 
майбутньому. Тут дуже хороший викладацький склад, добре ставлення до студен-
тів. Завдяки ОНЕУ я знайшла нових друзів».

Альона Ігнатенко, 11 група ОЕФ: «Порівнюючи зі школою, можна сказати, що 
університет – це зовсім інший світ. Навчання в університеті складне, але ніхто не 
говорив, що буде легко. Нові знайомства, друзі, лекції, сесії, згуртований відпочи-
нок, смішні життєві історії, незабутні викладачі – все це є невід’ємною складовою 
студентського життя. Пройшов лише місяць, але мені вже подобається таке жит-
тя».

Неймовірно приємно читати такі щирі та теплі відгуки студентів. Адже, саме в 
такі моменти розумієш, що праця усього університету не марна. Найвища і най-
більша винагорода для університету – це любов його студентів!

Понять, каково это быть студентом, проучившись всего три недели в универси-
тете, непросто. Для того, чтобы сделать правильный вывод, первокурснику нужно 
пережить первую сессию.

Ритм жизни уни-
верситета намного 
быстрее, чем школь-
ная жизнь. Тут ца-
рит своя атмосфера. 
Здесь уже нет такой 
опеки и контроля, 
как в школе. Сейчас 
есть ощущение ма-
ленькой рыбки, ко-
торую из беспечного 
аквариума, выпусти-

ли в огромный океан – океан жизни, где каждый сам за себя. Но это невероятные 

ощущения! У тебя появляется ни с чем не сравнимое чувство свободы, ответствен-
ности за каждый поступок.

Университет – это возможность познакомиться с новыми людьми и обзаве-
стись новыми друзьями. На примере своих родителей я знаю, что дружба, заро-
дившаяся в студенческие годы, может продолжаться на протяжении всей жизни. 

Я поступила в ОНЭУ осознано, это не был выбор одного дня и даже месяца. Бу-
дучи ученицей одиннадцатого класса, я задумалась о поступлении именно в этот 
вуз. Посетив День открытых дверей ОНЭУ, я убедилась, что это именно то место, 
где я буду учиться!

Хочу пожелать всем студентам легкого и успешного учебного года! Пусть все 
планы и цели, которые вы поставите на ближайший год, реализуются как можно 
скорее!

Анастасия ПРОТОПОПОВА,
студентка 11 группы КЭФ



4 ЕКОНОМІСТ, №9 (97) вересень-жовтень 2017 

ФЕУП – ЦЕ ВЕЛИКА СІМ’Я!

«ОСЬ Я I СТУДЕНТКА!»

«ВИЗИТКА ГРУППЫ» ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Ще три місяці тому я повинна була зробити один з найважливіших 
кроків у своєму житті, а саме – обрати вищий навчальний заклад. 
Але всі мої сумніви і страхи покину-
ли мене відразу ж після вступу до 
Одеського національного еконо-
мічного університету на факультет 
економіки і управління підприєм-
ництвом. 

Тут я зустріла доброзичливих 
і кваліфікованих викладачів, які 
дуже люблять свою справу і на-
магаються дати нам якнайбільше 
знань. Чуйний деканат – це як раз 
таки про ФЕУП, де працюють люди, 
які завжди готові тобі допомогти і 
вирішити всі твої проблеми. Бук-
вально через тиждень я зрозуміла, 
в яке прекрасне місце я потрапила. 

Познайомившись зі своєю гру-
пою 1 вересня, я відразу відчула, 
що мене оточують хороші друзі. А 
після «Візитки групи» ми потовари-

шували ще більше і стали справжньою командою. 
З упевненістю можу сказати, що на ФЕУП сприятлива атмосфе-

ра для навчання. І цю атмосферу 
створюють не тільки викладачі, а й 
студенти старших курсів, які з пер-
шого дня навчання взяли нас, роз-
гублених першокурсників, під своє 
крило. 

Мене також вразило те, що на 
факультеті життя просто кипить: 
постійно організовуються як роз-
важальні, так і пізнавальні заходи, 
різноманітні тренінги та зустрічі 
з випускниками ВНЗ. У висновку 
хочу сказати, що я дуже рада, що 
зробила правильний вибір і ста-
ла членом такої великої і дружної 
сім’ї, як ФЕУП!

Ніна СТОЛЯР, 
студентка 17 групи ФЕУП

Ну ось і настав новий навчальний рік. Позаду труднощі ЗНО та 
хвилювання про вступ до університету. Я студентка! Досі не вірить-
ся, що я більше не учениця, а студентка одного з найпрестижніших 

вишів країни – Одеського національного економічного університету. 
Позаду перший місяць занять, але за такий короткий час я вже отри-
мала багато позитивних емоцій та знайшла нових друзів.

Йдучи першого вересня на лінійку, я дуже переживала, адже на-
вколо незнайомі мені люди. Однак, моє хвилювання зникло, коли я 
підійшла до головного корпусу університету, де і повинно було ста-
тися посвячення в студенти. У повітрі витав дух свята. Студенти стар-
ших курсів доброзичливо, з посмішками зустрічали нас, допомагали 
знайти свою групу і роздавали брошури з гімном університету. Дуже 
швидко я познайомилася з дівчатками нашого факультету, з якими 
у нас виявилося багато спільного. У теплій обстановці ми слухали 

виступ ректора університету Звєрякова Михайла Івановича, а також 
колишніх студентів ОНЕУ. Всі виступаючі обсипали нас добрими сло-
вами та побажаннями вдачі у нашому подальшому навчанні.

Факультети знаходяться в різних корпусах, тому пiсля закінчення 
урочистої лінійки ми з нашим деканом вирушили до нашого корпусу,  
який знаходиться в самому центрі міста на вулиці Пушкінській не-
далеко від Приморського бульвару. Порадувало те, що наш корпус 
красивий, світлий, з просторими аудиторіями.

Наша декан, Гончаренко Олена Миколаївна, її заступник, Марти-
нюк Ірина Василівна, та самоврядування факультету спочатку при-
вітали нас зі вступом і розповіли нам про життя університету. Стар-
шокурсники познайомили нас з роботою студентських організацій. 
Потім нам провели екскурсію по корпусу, розповіли, що де знахо-
диться. Найголовнішим було дізналися, де знаходиться їдальня. На-
ступного дня, після лекцій, ми з куратором нашої групи Мариною 
пішли в кафе, де за чашкою кави кожен розповів про себе й свої за-
хоплення.

Керівництво факультету приготувало нам сюрприз – поїздку на 
базу відпочинку «Нептун». Це був відпочинок і знайомство. Все 
пройшло дуже весело і цікаво. Старшокурсники з наукового секто-
ра організували для нас цікавий квест для кращого орієнтування в 
нашому корпусі. Така командна робота дає можливість ближче по-
знайомитися один з одним та отримати море позитивних емоцій. 

Проте, крім такого бурхливого і цікавого студентського життя у 
нас є найголовніше завдання – це успішне навчання. Викладачі у нас 
дуже суворі і компетентні. Попереду у нас семінари, заліки і сесії. 
Ставитися до цього треба дуже відповідально і серйозно. Нас чека-
ють нелегкі п’ять років навчання, які допоможуть опанувати обрану 
нами професію.

Я дуже рада, що вступила до Одеського національного економіч-
ного університету. Сподіваюся, що не пошкодую про свій вибір.

Дарiя  ЧЕРЬОМУШ,
студентка 11 групи ФЕФ

На днях в нашем университете прошло мероприятие под назва-
нием «Визитка группы».

Суть данного мероприятия заключается в том, что первокурсни-
кам ФЭУП требуется представить свою группу. Концерт проходил в 
3 этапа:

1. Демонстрация короткометражного фильма о том, как студен-
ты-первокурсники вместе проводят время.

2. Выступление на сцене с танцевальным или вокальным номе-
ром, или КВН.

3. Награждение лучших групп.
В данном конкурсе заняли призовые места такие группы: 1 место 

– 12 группа; 2 место – 14 группа; 3 место – 17 группа.
Мы поздравляем победителей, а так же желаем удачи всем пер-

вокурсникам в их начинании под названием «Одесский националь-
ный экономический университет»!

Елена ЧАПЛИНСКАЯ, 
участница PR-сектора ФЭУП



5ЕКОНОМІСТ, №9 (97) вересень-жовтень 2017 

СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

ДНІ ФІНАНСОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ НА КЕФ

ЛЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ «ПАРУС»

Каждый семестр в университете подсчитываются достижения студентов фа-
культета экономики и управления предпринимательством. Это делается для того, 
чтобы наградить достойных и подстегнуть тех, кому не посчастливилось занять 
призовое место. 

По результатам за прошлый семестр были отмечены такие учащиеся универ-
ситета:

 
I курс: 
1 место: Литвинова Д. А.;
2 место: Лисенок В. С.;
3 место: Богачева Т. А.
II курс:
1 место: Кушнир Д. Ф.;
2 место: Балахнина А. А.;
3 место: Скотник К. М.
III курс:
1 место: Почтаренко К. Г.;

2 место: Жамбей Т. В.;
3 место: Маргарян Е. Ш.
IV курс:
1 место: Терешина Анастасия;
2 место: Чаплинская Елена;
3 место: Криницина Елена.
 
Общий рейтинг по факультету:
1 место: Кушнир Диана;
2 место: Терешина Анастасия;
3 место: Чаплинская Елена.
Мы поздравляем студентов с их призовыми местами. Приятно видеть, что 

молодое поколение может быть многосторонне развито. Желаем не останавли-
ваться на достигнутом и продолжать стремиться к новым высотам. Ставьте цель и 
следуйте к ней!

Елена ЧАПЛИНСКАЯ, 
участница PR-сектора ФЭУП

Дні фінансової обізнаності особливо відзначилися для студентів третього курсу 
КЕФу спілкуванням з видатними економістами та змістовним оглядом економіч-
ного стану сучасної України у сфері банківських послуг та інновацій. 

Ми дізналися, що Україна потребує глибокої трансформації фінансового сек-
тору, адже лише 35% опитаних громадян правильно відповіли на половину(!) з 
тринадцяти елементарних питань, що стосуються банківських послуг. У більш роз-
винених європейських країнах цей показник сягає принаймні 65%.

Національна програма фінансової обізнаності – це своєрідний діалог професій-
ного фахівця та пересічного громадянина. Метою цього діалогу є стимулювання 
безготівкової економіки шляхом упровадження інноваційних технологій. Таким 

чином у країні буде вирішено наступні проблеми:
1. Уникання українцями співпраці з фінансовим сектором (майже 50% гро-

мадян навіть не мають банківських рахунків).
2. Недостатність фінансової інформації у рекламних матеріалах.
3. Більшості позичальникам не надається письмова інформація.
4. Порушення чинного законодавства про надання кредиту.

5. Низький рівень довіри до фінансових установ.
Побудуємо нову – європейську Україну разом! Адже наші знання – найважливі-

ший фінансовий інструмент!
Кароліна МОХАММАД,
студентка 31 групи КЕФ

27 сентября 2017 года состоялась гостевая лекция специалистов компании 

«Парус» – известного разработчика программного обеспечения для автоматиза-
ции управления предприятием. Лекция была проведена в рамках дисциплины 
«Информационные системы в управлении персоналом и экономике труда» для 

студентов 41 группы ФМЭ (преподаватель – профессор кафедры экономической 
кибернетики и информационных технологий Н. С. Меджибовская). 

Студентам были представлены не только основы работы с автома-
тизированной системой управления персоналом «Афина-Персонал», 
но и приведены интересные примеры из практики работы компании 
«Парус» в бюджетной и хозрасчетной сферах. Также нашему универ-
ситету была подарена демонстрационная версия программы «Афина-
Персонал».

Встреча была 
очень увлекательной 
и познавательной. 
Мы узнали о продук-
тах компании «Па-
рус» и способы ее 
применения. Была 
проведена инструк-
ция по использо-
ванию программы. 
Пара прошла очень 
насыщенно, ярко, 
информативно. Мы 
получили очень мно-
го полезных советов, 
которые пригодятся 
нам в жизни. Лекто-
ры оказались очень 
отзывчивыми и при-
ятными людьми. Мы, 
студенты 41 группы 
ФМЭ, хотим выразить 
благодарность Н. С. 
Меджибовской за ор-

ганизацию встречи с представи-
телями компании «Парус».

Студенты 41 группы ФМЭ
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БІБЛІОТЕКА ОНЕУ СВЯТКУЄ!

СПАРТАКИАДА ОНЭУ ПО СТРИТБОЛУ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ!

Є у вересні особлива дата – 30 вересня. Саме у цей день, згідно з 
Указом Президента України, починаючи з 1998 року, бібліотечні пра-
цівники відзначають своє професійне свято – Всеукраїнський день 

бібліотек. Ми пишаємося тим, що маємо це свято як вияв глибокої 
поваги до нашої праці, як визнання державою суспільної значимо-
сті бібліотек, що стали однією з 
найважливіших складових ча-
стин інформаційної структури 
суспільства.

Однією з традицій бібліоте-
ки стала організація в це свято 
активного дозвілля, зокрема, 
екскурсій визначними місцями 
національної культурної спад-
щини. За ініціативи та сприяння 
профбюро бібліотеки, в рамках 
проведення культурно-масової 
роботи профкому ОНЕУ, була 
здійснена чергова подорож 
– цікава й насичена гарними 
враженнями поїздка до центру 
культури вина Шабо, розташо-
ваного за 70 км від Одеси в селі 
Шабо. Минаючи вулиці та про-
вулки старої Одеси, міста і села 
Одещини, співробітники бібліотеки милувалися краєвидами. Втім, 
головні враження та відчуття чекали на екскурсантів попереду.

Центр культури вина Шабо вразив своїм масштабом, високими 

технологіями виробництва вина, сучасним обладнанням. Екскур-

санти відвідали діюче високотехнологічне підприємство, стародавні 
винні підвали, дегустаційний зал, експозиції сучасного скульптурно-
го та архітектурного мистецтва, а також Музей вина та виноробства.

Масштаб території заводу, приємна осіння погода, імпровізова-
ний обід на свіжому цілющому повітрі в СОТ «Економіст», де нас го-

стинно зустрів директор табору 
Стратуленко Віктор Петрович, 
товариська атмосфера – все це 
зумовило гарний настрій уча-
сників «експедиції» вихідного 
дня. А відтак повернення до 
вечірньої Одеси пройшло бадь-
оро та весело у розкутій атмос-
фері обміну свіжими враження-
ми та обговорення можливих 
подібних проектів на найближ-
че майбутнє.

Висловлюємо велику подяку 
голові профкому ОНЕУ Король-
овій Тетяні Сергіївні, заступни-
ку голови профкому Шамаєвій 
Анні Іванівні та бухгалтеру про-
фкому Каражії Ользі Іванівні за 
сприяння в організації цій неза-
бутній подорожі, а директору 

табору «Економіст» Стратуленко Віктору Петровичу за гостинність, 
смачний обід, атмосферу гарного настрою.

Іван Іванович ГРИЩУК

3 октября этого года в нашем универ-
ситете состоялась Спартакиада ОНЭУ по 
стритболу среди мужчин. В соревнова-
ниях приняли участие команды факуль-
тетов.

По результатам соревнований побе-
дителем спартакиады ОНЭУ по стритболу 
стал факультет экономики и управления 
предпринимательством. Они заняли 1 
место. Остальные факультеты раздели-
ли места следующим образом: 2 место 
– ФМЭ, 3 место – УЭФ, 4 место – ФЭФ, 5 
место – КЭФ. Но несмотря на результаты 

соревнований, необходимо отметить, что все команды играли на 
высоком уровне и показали красивую игру. Все участники и болель-
щики остались довольны данным мероприятием, потому что баскет-
бол – это не только спорт. Это поддержание спортивной формы, т.е. 
здорового образа жизни, возможность интересного общения. Но 
главное, баскетбол – это командная игра. Каждый участник прило-
жил все силы в борьбе за победу, показав при этом навыки работы 
в команде. Таким образом, соревнования стали возможностью для 
наших студентов применить на практике знания, полученные на за-
нятиях по специальным дисциплинам, и усовершенствовать навыки 
командной работы, необходимые будущим экономистам.

Виталий ГЕЙНА, 
физорг 15 группы ФЭУП

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки 
проводить університетський КОНКУРС «ЗОЛОТЕ ПЕРО».

До розгляду приймаються авторські поетичні твори 
російською та українською мовами. Найкращі твори буде 
надруковано окремою університетською збіркою.

Для участі у конкурсі просимо надсилати до 30 квітня 
2018 року на електронну адресу k.mppp@oneu.edu.ua :

1. Вірші в електронному варіанті (у редакторі Word: 
шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтер-
вал 1,5).

2. Заявка для участі із зазначенням особистих і контак-
тних даних (прізвище, ім’я, курс, група, факультет, телефон, 
E-mail).

4. Фото (портрет) для розміщення в газеті «Економіст», 
на інформаційних ресурсах ОНЕУ та у збірнику віршів.

За детальною інформацією звертайтеся на кафедру мов-
ної та психолого-педагогічної підготовки: вул. Преобра-
женська, 8, каб. 121, тел. 723-85-48; k.mppp@oneu.edu.ua

Координатор конкурсу: ст. викл. 
Ковальська Наталя Аркадіївна

Свідоцтво про реєстрацію: ОД №6 від 23 березня 2000 р.
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