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Президент України
відвідав свою Alma-mater!

Університет став для Віктора Ющенка першою схо-
динкою у формуванні його як особистості, становленні 
як економіста: у 1971 році Віктор Андрійович вступив 
тоді ще до Тернопільського фінансово-економічного 
інституту, на планово-економічний факультет, який 
закінчив у 1975 році. Як сказав Віктор Ющенко, нема слів, 
якими б можна було описати почуття, що переповнюють 
його щоразу, коли він переступає поріг рідного вищого 
навчального закладу.

В актовій залі Президента очікували з хвилюванням, 
адже не кожного дня професорсько-викладацькому 
колективу Університету, студентам та й колишнім одно-
курсникам випадає нагода поспілкуватися із главою 
держави. У супроводі ректора ТНЕУ, професора Сергія 
Юрія та Міністра освіти і науки Івана Вакарчука Віктор 
Ющенко піднявся на сцену.  Зал, стоячи, аплодисмен-
тами  вітав поважних гостей. 

На світлинах — Президент України Віктор ЮщеНко і ректор ТНеУ Сергій 
Юрій;  начальник управління освіти у науки Тернопільської оДА іван 
ЗАПорожАН,  Міністр освіти і науки України іван ВАкАрчУк і проректор 
з навчально-педагогічної роботи ТНеУ Григорій жУрАВель.

Світлини Михайла БеНчА
У книзі відгуків ТНеУ Віктор Ющенко залишив автограф:

Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування. 
     Антуан де Сент-Екзюпері

На світлині (внизу) — ректор ТНеУ, д.е.н., професор Сергій Юрій доповідає 
Європейській комісії  про здобутки Університету (див. 4 стор.)

Закінчення на 2-й стор.
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 ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ!
У березні  святкують свій ювілей доцент кафедри міжнародної 

економіки та маркетингу Олександра Семенівна Братко; прибираль-
ниця Марія Василівна Сівінська; завідувач кафедри гуманітарних 
дисциплін ЧІПБ Павло Васильович Вівчар; оператор ЕОМ Любов 
Маркіянівна Когут; начальник відділу ремонтно-будівельних робіт 
Сергій Володимирович Юрій; викладач кафедри кримінального права 
і процесу та криміналістики Ярослав Володимирович Венгриняк; 
завідувач фотолабораторією Михайло Іванович Бенч; методист  Марія 
Григорівна Балій; завідувач відділу кадрів Ольга Сергіївна Гродська;  
прибиральниця Галина Леонівна Дмитерко; доцент кафедри МЕМ 
Михайло Миколайович Федірко; ст.інспектор військово-облікового 
відділу Людмила Агафонівна Фармега; ст. викладач кафедри фізичної 
культури Людмила Іванівна Сніжок.

ВчеНА рАДА УНіВерСИТеТУ
На спільному засіданні Вченої ради та приймальної комісії 

Університету 25 березня 2009 р. ректор спочатку вручив диплом 
за перемогу у I Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з інтелектуальної власності магістру юридичного факуль-
тету (ІВм-51) Михайлу Боднару; передав у музей історії ТНЕУ 
подарунок від Президента України Віктора Ющенка, який він 
спрезентував під час свого візиту до рідної  альма-матер;  пред-
ставив Вченій раді книгу Марії Баліцької «Ріка життя Володимира 
Вихруща», котра побачила світ у видавництві ТНЕУ з нагоди 
75-річчя першого декана Фінансово-економічного факультету 
тоді ще ТФЕІ В.П.Вихруща.

Вчена рада затвердила акредитаційні справи з підготовки 
бакалаврів і спеціалістів спеціальностей «Менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності», «Фінанси» та «Банківська спра-
ва» у Кам’янець-Подільському НКЦ (доп.Г.П.Журавель); графіки 
навчального процесу для студентів денної форми навчання на 
2009-2010 н.р. та заліково-екзаменаційних сесій і державної 
атестації студентів заочної форми  навчання на 2009-2010 н.р. 
у м.Тернополі (доп. Я.М.Фаріон); прикріпила кафедри філософії 
і політології до факультету довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки (доп.С.І.Юрій); затвердила професійні 
програми підвищення кваліфікації державних службовців I-IV 
категорій і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері 
європейської інтеграції; у сфері євроатлантичної інтеграції; 
мовної підготовки (доп.Л.І.Лебединська); рекомендувала до 
друку монографії «Гарантія як вид забезпечення виконання 
цивільно-правових зобов’язань» (автор В.М.Слома); «Форму-
вання коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних 
відносин України і Німеччини» (автор К.А.Фліссак); «Монетарні 
засади глобальної фінансової стабільності» (автор В.В.Козюк). 
Також Вчена рада рекомендувала до друку із присвоєнням 
грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 
підручник «Матеріали в техніці» (автор Ю.В.Дзядикевич); 
підручник «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» (ав-
тор Н.Б.Литвин); навчальний посібник «Методологія наукових 
досліджень та методика викладання фінансових дисциплін» 
(автор І.Ф.Стефанів);  навчальний посібник «Business English» 
(автори Н.Є.Кошіль, Н.В.Рибіна, Л.В.Собчук - для слухачів 
програми «Перепідготовка управлінських кадрів для сфери 
підприємництва)(доп.М.І.Шинкарик). Далі Вчена рада затверди-
ла програму кандидатського іспиту з німецької мови та робочої 
програми з курсу «Основи психології та педагогіки вищої школи» 
для аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук; 
уточнила теми кандидатських дисертацій та рекомендувала до 
друку наукові видання «Вісник ТНЕУ» №1 за 2009 р.; «Журнал 
європейської економіки» Т.8, №1 за 2009 р.; міжнародний журнал 
«Комп’ютинг» Т.8, №1 за 2009 р. У конкурсних справах таємним 
голосуванням одноголосно Вчена рада присвоїла вчене звання 
доцента кафедри фінансів Оксані Тулай.

Вчена рада слухала про організацію роботи приймальної 
комісії; затвердила програми для проведення фахових вступ-
них випробувань з претендентами на здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня спеціаліст, магістр; затвердила низку по-
ложень про прийом на навчання до ТНЕУ; «Про приймальну 
комісію ТНЕУ», «про організацію роботи апеляційної комісії 
ТНЕУ під час проведення вступних випробувань у 2009 році» 
(доп. М.І.Шинкарик); «Про затвердження Правил прийому до 
магістратури ФДПМП у 2009 році (доп. О.Т.Іващук).

Марія ШелеСТоВСькА, 
Вчений секретар ТНеУ

З у с т р і ч  р о з п о ч а л а с я 
із вітального слова Сергія 
Ілліча, який спочатку предста-
вив аудиторії присутніх у залі 
Міністра юстиції України  Ми-
колу Оніщука, заступника Го-
лови Секретаріату Президента 
України Романа Безсмертного 
та Представника Президента 
України у Конституційному Суді 
та ЦВК Марину Ставнійчук, а 
згодом розповів про здобут-
ки Університету. Адже ТНЕУ 
є чим пишатися: у 2007 році 
навчальний заклад вступив 
до Європейської Асоціації 
Університетів, а 19 вересня 
2008 року – приєднався до Великої Хартії Університетів. Наш 
Університет одним із перших в Україні взяв участь в експерименті 
з впровадження у навчальний процес основних принципів 
Болонської декларації. 

Належно оцінює держава і поступ науки молодої — троє мо-
лодих науковців Університету нагороджені Грантами Президента 
України для підтримки наукових досліджень молодих учених, 
двоє – Стипендіями Кабінету Міністрів України для молодих 
учених. Завершуючи виступ, Сергій Ілліч подякував Віктору 
Андрійовичу за візит, наголосивши, що попри будь-які політичні 
шторми, Президент залишатиметься випускником ТНЕУ, і за-
просив його до слова.

У колі студентів, викладачів, науковців Президент торкнув-
ся актуальних питань сучасної політичної ситуації України, 
зокрема, прокоментував внутрішню ситуацію та окреслив 
зовнішньополітичні пріоритети держави.

Гострою проблемою вітчизняної економіки, за словами 
Віктора Ющенка, є незбалансованість держбюджету, у якому 
“вага соціального пакету неадекватна реальним показникам 
надходжень та економічного росту”. 

Стосовно кризових явищ, які сьогодні мають місце у світі, 
Президент зазначив, що українська економіка характеризується 
значними внутрішніми ресурсами, які можна цим процесам про-
тиставити. Віктор Ющенко наголосив на необхідності прийнят-
тя цільного конкретного антикризового пакету. Говорячи про 
зовнішню політику, Віктор Ющенко відзначив суттєвий прогрес 
у відносинах з Європейським Союзом протягом останніх років, 
наголосивши на важливості укладення з ЄС угоди про асоціацію; 
Президент нагадав, що на даний момент триває активна робота 
над укладенням з ЄС угоди про зону вільної торгівлі. 

Стосовно питань освітянської сфери, особливо позитивним 
моментом Президент назвав проведення минулого року неза-
лежного тестування випускників шкіл, що мінімізувало корупцію у 
вищій школі і стало однією з найглибших реформ у сфері вищої 
школи і освіти в цілому за останні 17 років. Президент також 
констатував, що Україна виконує свої зобов’язання як учасник 
Болонського процесу і вже у 2010 році українська освіта буде 
інтегрована до європейського освітнього простору.

Під час зустрічі Віктор Ющенко також відповів на запитання 
студентів і науковців, розповів про свої студентські роки та зга-
дував викладачів, у яких сам вчився. 

Студенти з цікавістю слухали спогади державного діяча про 
лекційні заняття, студентських друзів Президента та перші його 
іспити. Розповідь Президента про свої юнацькі роки створила у 
залі особливо теплу атмосферу. Як зізнався Президент, що чимало 
у своєму житті він досяг саме завдяки своїй професійній школі, 
а відповідаючи на запитання студентки юридичного факультету 
ТНЕУ,  Віктор Ющенко авторитетно заявив: “Я не хотів би змінити 
жодної години, проведеної під час навчання в Університеті”.

Опісля відбулася прес-конференція, на якій Мико-
ла Оніщук і Марія Ставнійчук  відповіли на запитання 
журналістів провідних тернопільських та всеукраїнських 
телерадіокомпаній.

Президент України
відвідав свою Alma-mater!

   У кожної людини три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; 
і, нарешті, той, який є насправді.      Віктор Марі Гюґо 

Вітаємо ювілярів Університету і щиро віншуємо: 
Дорогі-шановні — проживіть 100 літ! 
Хай до вас всміхається веселковий світ! 
Зичимо здоров’я, ласки і добра, а душа хай буде вічно молода!

Марія БАЛІЦЬКА, журналіст
лині — квіти від Президента України отримала  студентка Факультету 

банківського бізнесу Діана олекСеВИч (БС-23) 
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На виконання Державної цільової програ-
ми роботи з обдарованою молоддю на 2007-
2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів  від 8 серпня 2007 р., №1016, з 
метою пошуку обдарованої студентської 
молоді та створення умов для її творчого 
зростання, активізації науково-дослідної 
роботи студентів у вищих навчальних за-
кладах та відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 30.10.2008 р. № 992 
Тернопільський національний економічний 
університет було призначено базовим вищим 
навчальним закладом з проведення другого 
туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з спеціальності «Фінанси, 
грошовий обіг і кредит». Конкурс проводився 
у два тури. Перший тур конкурсу у вищих на-
вчальних закладах  завершився у січні 2009 
р. Для проведення другого туру конкурсу 
в ТНЕУ була створена галузева конкурсна 
комісія, до складу якої увійшли провідні 
науковці вищих навчальних закладів України 
із зазначеної спеціальності, що представляли, 
зокрема, Київський національний університет 
імені Т. Г. Шевченка, Київський національний 
економічний університет імені Вадима  
Гетьмана, Тернопільський національний 
економічний університет, Дніпропетровську 
державну фінансову академію, Севастопольсь-
кий національний технічний університет, 
Харківський національний економічний 
університет, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, Донецький 
національний університет, Східноукраїнський 
національний університет імені В. Даля, До-
нецький національний університет економіки 
і торгівлі імені М. Туган-Барановського, 
Національний університет Державної 
податкової служби України, Черкаський 
інститут банківської справи Університету 
банківської справи НБУ. 

Відповідно до умов конкурсу, на розгляд 
галузевої конкурсної комісії надійшло 165 
студентських наукових робіт з 73 вищих на-
вчальних закладів України. За результатами 
рецензування кращими було визнано 37 робіт 
із 30 вищих навчальних закладів України, 
автори яких отримали запрошення галузевої 
конкурсної комісії на підсумкову науково-
практичну конференцію, щоб зробити наукову 
доповідь і в процесі дискусії захистити резуль-
тати своєї роботи.

17 – 18 березня 2009 року в ТНЕУ 
відбулась підсумкова науково-практична 
конференція 2-го туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Фінанси, грошовий обіг 
і кредит», яка назвала своїх переможців. 

Так, рекомендовано нагородити дипломами 
1-го ступеня Міністерства освіти і науки 
України наступних студенів: Гльозу Вікторію 
(Сумський державний університет, наукова 
робота на тему: «Дослідження доходної 
частини зведеного бюджету України»); 
Суханову Наталія (Донецький державний 
університет управління, наукова робота на 
тему: «Оптимізація структури управління 
власним капіталом комерційного банку (на 
прикладі АКБ “Укрсоцбанк”)»; Завору Оле-
ну (Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана, наукова робота 
на тему: «Регулювання діяльності банків в 
умовах фінансової кризи»);  Парандія Оле-
га (Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана, наукова робота 
на тему: «Оцінка ефективності управління 
активами інвестиційного фонду»);  Шишову 
Юлію (Сумський державний університет, 
наукова робота на тему: «Фінансове забез-
печення культурного розвитку регіону»); 
Скрипника Володимира,  Стовба Яну 
(Дніпропетровська державна фінансова 
академія, наукова робота на тему: «Удо-
сконалення системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві»); За-
харова Геннадія  (Донецький національний 
університет, наукова робота на тему: 
«Механізм управління фінансовою гнучкістю 
промислового підприємства»);  Брик 
Зінаїду (Східноукраїнський національний 
університет ім. В. Даля, наукова робота на 
тему:  «Управління ліквідністю комерційних 
банків»); Козака Ігоря (Тернопільський 
національний економічний університет, 
наукова робота на тему: «Недержавні 
пенсійні фонди в Україні: реалії та перспек-
тиви функціонування»); Соколову Катерину 
(Тернопільський національний економічний 
університет, наукова робота на тему: 
«Верифікація податкових пільг у механізмі 
визначення обсягу бюджетних втрат»); Шуш-
кевич Оксану (Тернопільський національний 
економічний університет, наукова робота на 
тему: «Платіжний баланс та вплив його стану 
на економічний розвиток України  в умовах 
світової фінансової кризи»).

Також рекомендовано Міністерству освіти 
та науки України нагородити дипломами 2-го 
ступеня 11 студентів та дипломами 3-го сту-
пеня 13 студентів.

Усі учасники підсумкової науково-
практичної конференції Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
спеціальності  «Фінанси, грошовий обіг 
і кредит» були нагороджені дипломами 
Тернопільського національного економічного 
університету.

оксана ТУлАй,  секретар галузевої 
конкурсної комісії зі спеціальності “Фінанси, 
грошовий обіг і кредит”, к.е.н., доцент  кафе-

дри фінансів ТНеУ

На світлині (справа наліво) — д.е.н., професор, 
завідувач кафедри фінансів ольга кириленко, 

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи 
ТНеУ Алла Мельник і к.е.н., доцент кафедри 

фінансів оксана Тулай

Шануй тих, хто намагається здійснити велике, 
навіть якщо їм це не вдалося.      Сенека

24 березня відбувся науковий семінар « 
Особливості надання окремих банківських 
послуг в сучасних умовах розвитку вітчизняної 
банківської системи» , організований кафе-
дрою банківської справи. Із доповіддю на тему 
«Суть, роль та стан розвитку факторингових 
послуг в сучасних умовах» виступив к. е. н., 
доцент С. О. Краснов, який акцентував увагу 
на сутності факторингу як посередницької 
послуги банку, зокрема проаналізував функції 
даного виду послуг, його переваги та недоліки 
для клієнта та банківської установи. Доповідач 
наголосив на актуальності факторингу для 
підприємств як однієї з форм фінансування 
та відмітив основні конкурентні переваги 
як для постачальників, так і для покупців. 
С. О. Краснов зупинився на перешкодах для 
поширення факторингу в Україні, зокрема 
таких, як неврегульованість законодавчої та 
нормативної бази, відсутність єдиного за-
конодавчого акту, що регулює факторингову 
діяльність; виділив проблему обізнаності 
менеджерів, економістів з факторингом як 
економічним інструментом. Підсумовуючи, 
С.О.Краснов зазначив, що використання 
факторингу є оптимальним варіантом для 
торгових підприємств, де питання достатності 
оборотних коштів стоїть особливо гостро, та 
потужних виробників, де проблема реалізації 
виступає на перший план.

На думку к. е. н., доцента Б. С. Івасіва, 
банківським установам доцільно розробляти 
власні внутрішні положення по здійсненню 
факторингових операцій. Він наголосив на 
важливості даного виду послуг для економіки 
України.

Доцент Я. І. Чайківський доповнив, що 
на початку 90-х років факторинг ототожню-
вався із операцією врахування векселів. Він 
звернув увагу на те, що за теперішніх умов 
існують потреби в клієнтів для даного виду 
послуг, але немає достатньої пропозиції від 
банківських установ.

Проректор з питань гуманітарної освіти 
та виховання, к. е. н., доцент  Б. П. Адамик 
наголосив, що при здійсненні факторингових 
послуг банк бере на себе великі ризики, що 
є однією з причин недостатнього розвитку 
цього фінансового інструменту у вітчизняній 
банківській системі.

Підсумував науковий семінар завідувач 
кафедри банківської справи, д. е. н., професор 
О. В. Дзюблюк, звернувши увагу на важливості 
та актуальності факторингових послуг для 
банківського сектору України та зазначивши, 
що банківські установи не зацікавлені впровад-
жувати факторингові операції з ряду причин, 
серед яких виокремив: труднощі із законодав-
чим регулюванням, складність здійснення даної 
операції, збільшення організаційних затрат для 
банку, відсутність гарантії отримання платежів, 
а також низький рівень управління ризиками.

Конкурси студентських наукових робіт

«Фінанси, грошовий обіг і кредит»
зібрали у Тернополі студентів із усієї України, щоб визначити: 

хто ж із них — найерудованіший

Наукові семінари

Вітчизняна 
банківська система
вимагає факторингових послуг

ВІТАЄМО 
Галину Козак — студентку третього 

курсу факультету фінансів, заступника 
голови студентського наукового гуртка 
«Фінансовий простір», яка виборола 
ІІІ місце на  Всеукраїнській олімпіаді зі 
спеціальності „Фінанси” , що відбулася 
18-20 березня 2009 року  у Київському 
національному університеті  імені Тара-
са Шевченка, відстоявши  честь нашого 
Університету  серед 175 учасників з усієї 
України.  Вітаємо нашу студентку з пере-
могою та бажаємо подальших звершень!



4 №3 (344), 31 березня 2009 р.

Vox audita latet, littera scripta manet - 
сказане слово зникає, написана буква залишається

Із новими знаннями та приємними вражен-
нями студенти Тернопільського національного 
економічного університету повернулись зі 
старовинного Львова, де взяли участь в ІХ 
Всеукраїнські науковій конференції аспірантів 
і студентів «Теоретичні та прикладні аспекти 
аналізу фінансових систем» , що відбулась 26-
27 березня 2009 року у Львівському інституті 
банківської справи УБС НБУ. 

Співорганізаторами конференції також ви-
ступили Львівський національний університет 
ім. Івана Франка, національний університет 
«Львівська політехніка» та Феодосійська 
фінансово-економічна академія Київського 
університету ринкових відносин.

Свої доповіді представили члени двох 
студентських наукових гуртків «Банківський 
аналітик» та «Грошова парадигма», які діють 
при кафедрі банківської справи ТНЕУ. Зокрема, 
Гончаренко Людмила («Доларизація економіки 
України: причини і наслідки»), Янішевська 
Ірина («Аналіз світових процесів концентрації 
банківського капіталу та їх особливості в 
Україні»), Гринчак Наталя («Проблемні аспекти 
функціонування депозитного ринку України в 
умовах кризових подій у вітчизняній банківській 
системі»), Шушкевич Оксана («Кризові явища 
на світових фінансових ринках та їх вплив на 
стан платіжного балансу України»), Савчин 
Оксана («Оптимальне управління ризиками 
портфеля споживчих кредитів як складова 
частина загальної стратегії управління кредит-
ними ризиками»).

Оргкомітет конференції відзначив високих 
рівень доповідей та науковий потенціал студентів 
Тернопільського національногоекономічного 
університету, нагородивши дипломами і кни-
гами про місто Львів.   

Отже, Диплом І ступеня отримав Володи-
мир Фридель (доповідь «Ретроспективний 
аналіз антикризових програм ХХ століття»), 
а  Віталій рудан (доповідь «Оптимізація 
валютно-курсової політики як запорука 
підвищення дієвості антикризових заходів») 
отримав Диплом ІІ ступеня.

Вітаємо переможців та бажаємо їм подаль-
ших творчих здобутків і наукових вершин.

Вітаємо 
Шушкевич Оксану — 

студентку групи БС-38, члена 
студентського наукового гуртка 

«Грошова парадигма» 
кафедри банківської спра-

ви ТНЕУ із зайнятим І місцем у 
підсумковій науково-практичній 

конференції II туру Всеукраїнського 
конкурсу наукових студентських 
робіт зі спеціальності «Фінанси, 

грошовий обіг і кредит» .
 кафедра банківської справи

Теоретичні 
та прикладні аспекти 

аналізу фінансових 
систем

Прес-служба ФББ 

розглядали у Львові аспіранти 
і студенти України

Світлина Марії Баліцької

У 2007 році ТНЕУ вступив до Європейської 
Асоціації Університетів. Це найбільша 
європейська університетська структура, 
що об’ єднує понад 800 вищих навчальних 
закладів з 46 країн Європи. Європейська 
Асоціація Університетів – одна з ключових 
інституцій, що скеровує та реалізує завдання 
Болонського процесу в країнах Європи.

Сьогодні до неї входять 22 університети з 
України, серед яких Національний університет 
« Києво-Могилянська академія» (Київ), 
Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна (Харків), Національний 
технічний університет України « КПІ» (Київ), 
Донецький національний університет (До-
нецьк), Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (Одеса), Національна 
юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого (Харків) та інші університети.

Протягом 4 – 6 березня у ТНЕУ перебували 
експерти з Європейської Асоціації Університетів 
– досвідчені університетські керівники і 
адміністратори, які мають широкий міжнародний 
досвід в оцінці діяльності університетів. Серед 
них – ректори та проректори вищих навчальних 
закладів – Керстін Норен (Швеція), Анжеліка 
Штрідінгер (Австрія), Террі Нокала (Фінляндія), 
Малкольм Кук (Великобританія) та Жак Ланарес 
(Швейцарія).

ТНЕУ – перший вищий навчальний за-
клад, у якому експерти Європейської Асоціації 
проводять оцінюючу експертизу діяльності. 
Даний візит був попереднім, його метою є по-
силення стратегічного розвитку університету 
і керівництва до змін через перевірку його 
внутрішньої якісної організації. Попередньо 
до Європейської Асоціації Університетів було 
надіслано звіт про результати самооцінки 
діяльності університету.

Протягом свого перебування у ТНЕУ коман-
да з оцінювання ознайомилася з Університетом, 
зокрема, з його структурними підрозділами, 
управлінням якістю і стратегічним управлінням, 
дослідницькою політикою.

Експерти відвідали кафедри факультетів 
університету; оглянули аудиторний фонд вищого 
навчального закладу, комп’ ютерні лабораторії, 
зал захисту дисертацій, бібліотеку електронних 
ресурсів; ознайомилися із власною поліклінікою 
ТНЕУ, санаторієм-профілакторієм, до складу 
якого входять терапевтичний, стоматологічний, 
фізіотерапевтичний кабінети, а також кабінети 
масажу, лікувальної фізкультури, емоційного 
розвантаження, процедурний, рефлексотерапії, 
теплолікування, водолікувальний відділ, 
аерофіторій; побували у гуртожитках, де живуть 
українські та іноземні громадяни, в актовій 
залі та у Центрі фізичної культури. Команда 

У ТНеУ перебували експерти із Європейської 
Асоціації Університетів

 
 9-11 березня 2009 року третокурсниці 

ЮФ Людмила Залецька, Марта Сопель  та 
викладач кафедри правового регулювання 
економіки та правознавства Саванець Л.М. 
взяли участь у міжнародній  науковій  
конференції “IUS MERCATORUM, LEX 
MERCATORIA – історія та сучасність 
міжнародного торгового права”, яка 
відбувалася в Ягеллонському університеті, 
м. Краків, Польща. 

В рамках конференції, її учасники   
ознайомилися із культурно-історичними 
пам’ятками м. Кракова, такими як: Старий 
Ринок, Вавельський замок, Казіміж...

Тернопільська вища юридична школа гідно 
представлена у Ягеллонському університеті

На світлині —Диплом міжнародної наукової 
конференції отримує л. Залецька 

з оцінювання ознайомилася із результатами 
наукової, культурної, спортивної роботи в 
ТНЕУ.

Експерти побували на Українсько-
нідерландському факультеті, факультеті 
міжнародного бізнесу і менеджменту та на 
факультеті фінансів, де поспілкувалися зі сту-
дентами та викладачами. Також у ході роботи 
команда з оцінювання зустрілася із зовнішніми 
партнерами університету – представниками 
громадськості, промисловості та місцевої влади 
– першим заступником голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації Фліссаком 
Андрієм Антоновичем, заступником началь-
ника управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації І.С.Равлівим, 
генеральним директором ВАТ ТРЗ «Оріон» 
Я.М.Карпиком, директором ТОД « Райффайзен 
Банк Аваль» М.М.Стельмахом, першим заступ-
ником голови апеляційного суду Тернопільської 
області М.В.Коломійцем, головою Державної 
податкової адміністрації в Тернопільській 
області В.М.Щербиною, начальником 
Тернопільської митниці В.В.Хмаровим, за-
ступником Тернопільського міського голови з 
фінансових питань, начальником управління 
фінансів та бюджету З.М.Новосельським 
і начальником управління зовнішніх зно-
син, зовнішньоекономічної та інвестиційної 
діяльності Тернопільської обласної державної 
адміністрації В.П.Кравцем .

Під час перебування у ТНЕУ експерти 
склали загальне враження про те, як працює 
університет. У результаті вищому навчально-
му закладу будуть запропоновані конкретні 
шляхи, які сприятимуть позитивним змінам. 
У червні команда з оцінювання приїде ще раз, 
вже з основним візитом.

Ч л е н с т во  Т Н Е У  у  м і ж н а р од н и х 
організаціях – це ознака того, що Європа по-
зитивно сприймає досягнення Університету і 
визнає його як гідного партнера.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Si vera narretis, non opus sit testibus – 
якщо говорите правду, то свідки не потрібні.

28 березня 2009 року в ПК « Березіль» 
відбувся благодійний фестиваль « Вечір 
міжнародного культурного обміну 2009».

 Організаторами заходу були студенти 
Тернопільського державного медичного 
університету iменi I.Я. Горбачевського. Ак-
тивну участь у дійстві взяли також слухачі 
підготовчого відділення для іноземних 
громадян Тернопільського національного 
економічного університету.

Н а  с в я т і  с т уд е н т и  р і з н и х 
н а ц і о н а л ь н о с т е й  п р е д с т а в и л и 
громадськості різноманітні і багатогранні 
культури різних країн - свої танці, пісні, 
національні костюми тощо. 

Вечір сприяв укріпленню молодіжних 
зв’язків, кращому взаєморозумінню між 
різними народами. 

Усі виручені кошти від фестивалю 
передані у будинок дитини «Малятко».

24 березня 2009 року кафедра економічної 
теорії Тернопільського національного 
економічного університету організувала кру-
глий стіл « Проблеми економічного зростання 
в умовах глобальної фінансової кризи» . 

Різка зміна кон’юнктури світового ринку 
та стрімке зростання інфляції в Україні та світі 
спонукає економістів до активного пошуку. 
У зв’язку з актуальністю окресленої пробле-
матики, на круглому столі були присутніми 
провідні українські аналітики, котрі  об’єднали 
свої зусилля для пошуку способів вирішення 
існуючих проблем, а також визначення 
пріоритетів подальшого розвитку економіки.

Серед учасників круглого столу – про-
ректор з наукової роботи А. Ф. Мельник, 
проректор з питань гуманітарної освіти та 
виховання Б. П. Адамик, завідувач кафедри 
економічної теорії В. В. Козюк, заступник 
начальника управління НБУ Р. Р. Романник, 
заступник міського голови з питань економіки 
П. С. Гринчишин,  перший заступник голо-
ви ТОДА А. А. Фліссак, завідувачі кафедр, 
викладачі та аспіранти.

Керівник круглого столу — доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічної теорії В. В. Козюк, 
привітавши учасників, розпочав: «Шановні 
колеги, ми сьогодні відкриваємо круглий стіл, 
присвячений проблемам економічного зро-
стання в умовах глобальної фінансової кризи. 
Це є запланований захід, який включений до 
переліку наукових заходів Тернопільського 
національного економічного університету. 

Актуальність цієї проблеми не викликає 
сумнівів, оскільки як би ми не інтерпретували 
в різні дні показник валового внутрішнього 
продукту в умовах нової економіки, він 
залишається на даний момент найбільш вираз-
ним параметром економічного розвитку. Також 
актуальним є те, що ми зараз перебуваємо 
в стані  радикальної реформації не тільки 
фінансової системи, а й зв’язків між фінансами 
та економікою. Глобальна фінансова криза 
це тільки підкреслила. Я думаю, що криза 
не тільки вразила глобальну чи вітчизняну 
економіку, а й торкнулася кишені будь-кого із 
українців. Саме це свідчить про те, наскільки 
проблема є актуальною сьогодні».

Доктор економічних наук, професор, про-
ректор з наукової роботи А. Ф. Мельник на-
голосила на актуальності теми круглого столу: 
«Кафедра економічної теорії працює над про-
блемою економічного зростання, яка є вічно 
актуальною. Виклики світової та національної 
економіки ще більше актуалізують проблему, 
яку ми розглядаємо та обговорюємо. Над цим 
працюють науковці кафедри економічної 
теорії, які публікують свої статті за даною 
проблематикою в наукових журналах «Вісник 
ТНЕУ» , «Журнал європейської економіки», 
«Світ фінансів» та інші» . 

Під час роботи круглого столу його учас-
ники висловили свої пропозиції щодо змін в 
економіці.

Круглий стіл «Проблеми економічного 
зростання в умовах глобальної фінансової 
кризи» дав нагоду представникам самовряду-
вання, органів державної влади та банківським 
працівникам обмінятися думками з науковця-
ми. Це сприятиме успішному вирішенню 
проблем економічного зростання.

Проблеми економічного зростання 
в умовах глобальної фінансової кризи

Круглий стіл

19 березня відбулася відкрита пара на 
тему «Хліб – усьому голова» , у якій взяли 
участь слухачі підготовчого відділення для 
іноземних громадян. 

Організувала пару викладач кафедри 
іноземних мов для ЗЕД Кривоус М. Б.

Серед гостей, які були присутніми на 
занятті, – проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв’язки) Луців Б. Л., 
завідувач кафедри іноземних мов для ЗЕД 
Лиса Н. С., завідувач підготовчого відділення 
для іноземних громадян Стешин І. О. та 
викладачі кафедри іноземних мов для ЗЕД.

Під час пари слухачі показали свої знання 
з української мови, читаючи діалог «Обід у 
ресторані», українські загадки, вірші, прислів’я 
та скоромовки; ознайомилися з методиками 
приготування українських страв та запропо-
нували гостям свої національні рецепти.

Підготовче відділення для іноземних 
громадян інформує... 

Хліб — усьому голова!

іноземні студенти 
подбали про 
«Малятко»

На світлині:  студенти факультету міжнародного 
бізнесу та менеджменту — активні учасники 

художньої самодіяльності  Університету

Науковці Університету примножують 
науковий потенціал України

На засіданні спеціалізованої Вченої 
ради Д58.082.03, яку очолює д.е.н., про-
фесор С.І.ЮРІй, захистили дисертації, 
представлені на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук: 
за спеціальністю 08.00.04 — економіка 
та управління підприємствами (за ви-
дами економічної діяльності) Юрій 
КАПІТАНЕЦЬ на тему: «Визначення та 
забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства» (науковий керівник — 
д.е.н., професор, завідувач кафедри 
економіки підприємств і корпорацій 
ТНЕУ В.І.Гринчуцький); за спеціальністю 
08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної діяльності) 
Ірина БЄЛОУСОВА на тему: «Аудиторська 
діагностика безперервності діяльності 
підприємств» (науковий керівник — 
к.е.н., доцент кафедри контролю та 
аналізу господарської діяльності До-
нецького національного університету 

На світлині — 
д.е.н., професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ТНеУ (міжнародні зв’язки) 
Богдан лУЦіВ; 

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки та маркетингу Євген САВельЄВ; к.е.н., 
доцент, декан ФМБМ Анатолій ТИБіНь та учасни-

ки Зимової школи у ТНеУ

економіки та торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського І.М.Дмитренко).

На засіданні спеціалізованої Вченої 
ради Д58.082.01, яку очолює д.е.н., профе-
сор А.Ф.МЕЛЬНИК, захистили дисертації, 
представлені на здобуття наукового сту-
пеня кандидата економічних наук: за спе-
ціальністю 08.00.02 — світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини 
Зоряна БОйКО на тему: «Просторовий 
розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої 
торгівлі України» (науковий керівник — 
д.е.н., професор, завідувач кафедри 
міжнародної економіки та маркетингу 
ТНЕУ Євген Савельєв); за спеціальністю 
08.00.03 — економіка і управління 
Олександра ОВСЯНЮК-БЕРДАДІНА 
на тему: «Організаційно-економічний 
механізм державних закупівель послуг» 
(науковий керівник — к.е.н., доцент 
В.В.Смиричинський).
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Хіба це мало —  незабутня мить? 
     Ліна  Костенко

На факультеті аграрної економіки і ме-
неджменту 21 березня ц.р. відбулася творча 
зустріч з письменницею, поетесою Марією 
Йосипівною Баліцькою  .

Марія Баліцька  уже 15 років вхо-
дить до  Національної спілки журналістів 
України, працює головним редактором газети 
«Університетська думка» Тернопільського 
національного економічного університету, 
вона є лауреатом  Всеукраїнської премії імені 
Володимира Вихруща,  у творчому доробку 
має 23 збірки — духовна поезія і лірика, 
віршована проза і співана поезія, романи, 
розмальовки для дітей, співаник «Пісенне 
намисто», який вміщує 39 пісень на слова 
поетеси, відомі не лише серед тернополян. 
На слова Марії Баліцької композитори на-
писали понад 500 пісень, серед  яких і  Гімн 
Тернопільського національного економічного 
університету. 

Свої творчі задуми та активну громадську 
ініціативу наша сучасниця реалізує також як ре-
дактор і видавець газети Тернопільського облас-
ного літературного об’єднання при Національній 
спілці письменників України «Літературна Кри-
ниця», надаючи газетну площу творчим людям 
Тернопілля, особливо молоді.

Нещодавно у видавництві  Тернопільського 
національного економічного університету  
побачила світ книга Марії Баліцької  «Ріка 
життя Володимира Вихруща», котра, крім 
спогадів про Поета і Науковця, увібрала в 
себе і внутрішнє світосприйняття, і мислення 
авторки. Віконце Сонцесяйного світу відчиняє 
вона людям і через уміння бути вдячними 
Учителям, яких Господь посилає нам у земно-
му житті, котре рікою пливе до Вічності.

Зустріч з Марією Баліцькою – це завж-
ди справжній серцеспів, перетворення 
сірості буття у вічне, прекрасне і світле, 
без перебільшення – у творчу весну ми-
стецтва, яку кожен здатен відкрити у собі. 
Під час зустрічі не обійшлося і без буквально-
го «Серцеспіву» . Марія Баліцька презентува-

Літературний конкурс «В моїм серці і 
Слово, і думи Тараса» , приурочений 195-й 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 
зібрав 18 березня в актовій залі Університету 
справжніх поціновувачів творчості Велико-
го Кобзаря. Студенти факультетів ТНЕУ 
читали вірші і поеми Тараса Шевченка та 
інсценізували деякі його твори. 

Під час заходу присутні змогли насолоди-
тися літературно-музичними композиціями, 
у яких взяли участь творчі колективи 
та окремі виконавці Університету. Журі 
— к.філол.н., доцент кафедри докумен-
тознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства ТНЕУ Ірина Шкіцька, 
к.філол.н., ст. викладач цієї ж кафедри Леся 
Біловус; художній керівник відділу художньої 
творчості Департаменту гуманітарної освіти 
та творчої самореалізації молоді ТНЕУ Борис 
Салабчук і завідувач відділу виховання та 
позанавчальної діяльності цього ж Депар-
таменту Леся Джуровська (відповідальний 
секретар конкурсу),  головний редактор 
газети ТНЕУ «Університетська думка», 
поет-пісняр, романіст Марія Баліцька (голова 
журі) — назвало переможців: перше місце 
розділили Сергій Балуцький (ФУПС-21) та 
Антоніна Мілян (МЗЕДУН-31), II — Оленка 
Сова (ФБС-13) і Володимир Обаль (КСМ-11), 
III — Василина Горбатюк (МТС-21) і Марія 
Левицька (МЕУН-21). 

І переможці, й усі учасники конкурсу 
отримали грамоти і подарунки від первинної 
профспілкової організації студентів ТНЕУ 
(голова Микола Стадницький).

Конкурс підтвердив, що у серцях студентів 
ТНЕУ живе і Слово, і думи Тараса!

Культура

Він Україну збагатив 
любов’ю

До 200-річчя від дня народження 
М.В.Гоголя Департамент гуманітарної освіти 
та творчої самореалізації молоді і первинна 
профспілкова організація студентів ТНЕУ 
провели конкурс художніх робіт, ілюстрацій 
за творами письменника серед студентів 
Університету. За рішенням журі, I місце вибо-
роза Олеся Головацька (ФАЕМ), II — Ольга 
Сарафанюк (ФФ) та Олег Хома (ФАЕМ), III 
місце розділили Юлія Бас (ЮФ), Мар’яна 
Мягі (УНФ) та Олександр Козодій  (ФАЕМ).

У моїм серці і Слово, 
і думи Тараса

Факультет аграрної економіки і менеджменту інформує

ла студентам факультету новий літературно-
мистецький альманах «Серцеспів» , котрий 
уже вдруге приходить до читачів, як додаток 
до газети Тернопільського економічного 
університету «Університетська думка» . Він 
є спільним проектом редакції газети і відділу 
інформації та зв’яязків з громадськістю 
ТНЕУ.

Особливою приємністю для студентів 
факультету аграрної економіки і менед-
жменту став закарбований у друкованому 
виданні «отой молодий, рвучкий і спокійний, 
тривожний і розрадливий, голосний і тихий 
серцеспів» одногрупників та однокурсників, 
який намагається оберігати і плекати у кожній 
людині Марія Баліцька.

У представленому студентам ФАЕМ 
літературно-мистецькому альманас і 
«Серцеспів» вперше з’явилася друком поезія 
Ярослави Корольови (гр. МПЗ-12), Дарії Ве-
ретюк (гр. ЕФАП-21), Людмили Муравицької 
(гр. МТС-21), а також опубліковано нові вірші 
Валентини Гірної (гр. МПЗ-31) і Галини Мар-
тинюк  (гр.ЕФАПм-51).

літературно-мистецькій студії «чайка» бути!

Весняно-мистецька зустріч логічно 
переросла у творчий результат – ініціативним 
осередком обдарованої студентської молоді 
факультету було запропоновано створити 
Літературно-мистецьку студію «Чайка», ко-
тра у перспективі має на меті згуртувати усіх 
студентів нашого Університету, які захоплю-
ються поезією і мистецтвом людської душі.

Клубу поетів – Літературно-мистецькій 
студії «Чайка» – бути!

Студія « Чайка» запрошує усіх бажаю-
чих об’єднати багатоголосся поетичного 
пера у щирому колі друзів і однодумців. 
Наступне засідання учасників Студії за уча-
стю Марії Баліцької відбудеться 29 квітня о 
15.00 в аудиторії 7403 (факультет аграрної 
економіки і менеджменту, вул. Гетьмана 
Дорошенка, 7).

Ласкаво запрошуємо!

йдемо до Шевченка...

Співає дует ТНЕУ «Вишиванка»
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З нагоди 60-річчя від дня народження 
поета, композитора, Героя України Володи-
мира Івасюка 17 березня 2009 р. в актовій залі 
Тернопільського національного економічного 
університету відбувся вечір пам’яті «Його 
пісня буде поміж нас».

У програмі вечора взяли участь творчі 
колективи та виконавці ТНЕУ – дует « Виши-
ванка», Людмила Боднаровська, Тарас Мель-
ник, Тетяна Гриник, Сергій Лещук, Катерина 
Смолова, Тетяна Шарган, гурт «Діадема», 
поетеса Марія Баліцька, а також гості свята – 
Володимир Смолин та Василь Хлистун.

19 березня 2009 року в приміщенні 
актового залу ТНЕУ відбулись змагання 
«Богатир року». У змаганнях взяли участь 
9 збірних команд факультетів. Студенти 
змагались у таких видах: армреслінг, жим 
штанги лежачи, поштовх гирі 24 кг. двома 
руками.  

Перемогли у змаганнях студенти 
факультету фінансів, наступні місця 
розподілились таким чином: 2 міце - 
ФАЕМ, 3 місце - ФББ, 4 місце - ФМБМ, 5 
місце - ЮФ, 6 місце - ФЕУ, 7 місце - ФКІТ, 
8 місце - УНФЕМ, 9 місце - ФОА.

У змаганнях зі штовхання гирі пере-
могу отримали: 1 місце - Самотіс Дмитро 
(ФББ), 2 місце - Бабій Ігор (ФАЕМ), 3 місце 
- Скиблюк Ярослав (ФЕУ).

У жимі штанги лежачи перемогли: 1 
місце - П’єх Юрій (ФАЕМ), 2 місце -  До-
пта Володимир  (ФМБМ), 3 місце - Лизун 
Тарас (ФББ).

У змаганнях з армреслінгу перемож-
цями були:  вагова категорія (ВК) до 70 кг. 
перемогу здобув Михалин Віталій (ФФ), 
ВК до 90 кг. переміг Старжинський Назар 
(ФАЕМ), ВК +90 переміг Лютий Микола 
(ФАЕМ).

Спорт

Третьокурсник факультету 
економіки та управління ТНЕУ Назар 
Бурик (РК-31) представляв Україну у 
складі збірної команди на відкритому 
Чемпіонаті Європи з біатлону, що 
проходив у м.Уфа (Росія). Всього у 
Чемпіонаті взяли участь 24 коман-
ди — з Норвегії, Німеччини, Болгарії, 
Румунії, Франції, Канади, Білорусі... 
І все ж Назар виборов II місце в 
естафетній гонці 4х7,5, поступив-
шись лише росіянину. Поки що...

Студент ТНеУ 
представляв Україну

В Університеті
навчаються богатирі!

Проба пера

Головенко Юрій (ЗНА-35)  
навчається на факультеті 

фінансів ТНЕУ, займається у 
Центрі підготовки офіцерів запасу. 
У вільний час студент пише вірші.

* * *
Покликання кожного сина Вкраїни —
За Батьківщину свою горою стати,
Проявити мужність, хоробрість і силу.
А коли треба, — й життя віддати.

Офіцери всі в ряд шикуються знову,
Ось наказ, і за плечима — дорога.
Треба бути завжди готовим до бою,
Відвернути печаль, і горе, й тривогу.

Не страшні нам погрози, і сила
Не зламає наш дух українців-синів,
Бо для того нас кожного 
                               мати зростила,
Щоби поруч із нами край рідний розцвів.

Покликання —
захищати Вкраїну!

На світлині — «лілею» Т.Г.Шевченка читає Васи-
лина  ГорБАТЮк (МТС-21)

Колектив Тернопільського національного економічного університету глибоко сумує 
з приводу передчасної смерті Бориса Михайловича БОГАТИРЬОВА, котрий пра-
цював в Університеті викладачем, ст. викладачем, доцентом, завідувачем кафедри 
прикладної математики ТФЕІ, завідувачем підготовчим відділенням ТФЕІ, доцентом 
кафедри економіко-математичних методів ТНЕУ, був хорошим педагогом, вмілим 
організатором і доброю людиною.

Нехай ласкавий Господь поселить його душу, де праведні спочивають.

Його пісня буде поміж нас
Культура

Кришталева струна 
України

Львів зустрів мене сонцем, 
                    дбайливо росою умитим.
Личаківський мовчав — 
                   він шляхетно беріг таїну...
Відчувала, що тут — 
     при сприянні правдивого світу —
Віднайду України 
                     дзвінку кришталеву струну.

Відганяю-жену я від себе думки сумовиті
І шукаю очима крислатий 
                                        зажурений дуб...
А стежина в’юнка, знай, веде, 
                                   споришами укрита,
Де знайшов вічний спокій Маестро — 
                                      палкий життєлюб.

Відганяю думки, бо вони, мов рої, 
                                                 налітають...
Напливають туманом... Гуркочуть
                                     відлунням грози...
А Володі пісні українці у світі співають,
Не ховаючи щему і зблиску сумної сльози.

Він пішов в сині гори і став 
                                  осяйним водограєм,
Солов’ям додає незабутніх 
                                     предивних октав...
України красу Івасюк назвав лагідно —
                                                           раєм,
Для “Червоної рути” і душу, 
                                             і серце віддав.

...Ось могила. Клякну й причащуся 
                                       від полум’я свічки,
Щоб бриніла в душі 
                 кришталева Вкраїни  струна...
Задивлялися мальви... 
                   Голосили у всесвіт смерічки...
Личаківський зітхав — 
                         привідкрилась його таїна.

Марія БАЛІЦЬКА

Володимиру ІВАСЮКУ 
на його 60-ліття!

Здоров’я
обережно: туберкульоз!

Мудреці кажуть, що щастя людини — у її 
руках... А здоров’я? Чи не залежить власне 
здоров’я від того, наскільки ми дбаємо про 
себе? Флюорографічне обстеження — одна 
з турбот про себе. Знайдіть час, щоби про-
довжити своє життя!

Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя складають світ цей 
і потрібні одне для одного.   Григорій Сковорода
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Тернопільський національний економічний 
університет за свої 43 роки дав путівку у життя 
тисячам висококваліфікованих економістів і 
фінансистів, банкірів і бухгалтерів, податківців 
і юристів… І завжди у нашому вищому на-
вчальному закладі велика увага приділялася 
творчій молоді, яку започаткував світлої па-
м’яті перший декан фінансово-економічного 
факультету, перший доктор економічних наук  

обдаровані студенти ТНеУ успішно склали творчий іспит 
перед майстрами красного письменства

на Тернопіллі Володимир Павлович Вихрущ, 
працюючи з обдарованим студентством через 
гурток «Пролісок». Нині ж обдаровані студен-
ти Університету мають можливість займатися 
у літературно-мистецькій студії «Чайка», яку 
створила при газеті «Університетська думка» 
журналіст, романіст, поет-пісняр, головний 
редактор газети, автор гімну ТНЕУ Марія 
Баліцька. І багаторічна праця з талановитим 
студентством ТНЕУ увінчалася виходом у світ 
додатку до газети — літературно-мистецького 
альманаху «Серцеспів». 

— Коли серце наповнене любов’ю, 
то воно несе у світ радість, — сказала Марія 
Йосипівна, презентуючи  Альманах. — Мудрі 
книжки підказують нам, що тільки радістю 
треба підтримувати людей. Найбільшою ж 
радістю для тих, хто пише, є надрукований 
твір на шпальтах газети чи журналу. Знаю це 
з власного досвіду, бо дуже тішилася, коли 
мої вірші понад двадцять років тому вперше 
надрукував республіканський журнал «Малят-

ко». І коли небо скерувало мою професійно-
життєву стежину так, що я працюю серед 
молоді, то мені дуже хочеться, аби кожен, хто 
пише, відчував радість від надрукованої праці. 
Спочатку це була літературно-мистецька 
сторінка «Марійчине намисто». Але віршів, 
оповідань, малюнків, цікавих світлин було 
дуже багато… Тому й народився літературно-
мистецький альманах. Із назвою довго не до-
велося мудрувати — запитавши у свого серця, 
зрозуміла, що не варто надто втручатися у спів 
серця молодих людей, які пробують себе на 
творчій ниві… Ось тому й «Серцеспів».

Д.пед.н., професор, завідувач кафедри 
педагогічних і психологічних дисциплін 
ТНЕУ Анатолій Вихрущ, д.і.н., профе-
сор, завідувач кафедри документознавства, 
інформа-ційної діяльності та українознавства 
ТНЕУ  Оксана Гомотюк, к.і.н., доцент, куль-
туролог Надія Юрчак, заслужена артистка 
України Адріана Онуфрійчук, члени НСПУ 
Богдан Мельничук та Олег Герман, директор 
обласного краєзнавчого музею Степан Костюк 
та директор обласної наукової бібліотеки Ва-
силь Вітенко, спеціаліст-інспектор управління 
освіти і науки Тернопільської ОДА Теодозія 
Федорович, працівники і студенти ТНЕУ, гості 
приймали творчий іспит у молодих людей, які 
наважилися винести спів власного серця на 
людський суд. Свої вірші читали Марія Дерій, 
Галина Мартинюк, Ярослава Корольова, Ва-
лентина Гірна, Дарія Веретюк, Христина Збо-
ровська, Ольга Свірська,  Віталіна Решетило, 
Наталя Баннікова, Сніжана Шевчук, Людмила 
Муравицька, Уляна Савіцька; авторські пісні 
дарували присутнім Ірина Новомлинська та 
Ірина Левицька. Доповнили концерт пісні 
на слова Володимира Вихруща  «Молитва» і 
Марії Баліцької «Предивне віно» та «Мамі»  
у виконанні дуету ТНЕУ «Вишиванка» у 
складі Орести Мочули та Мирослави Бурик.  
Сергій Лещук подарував усім пісню на слова 
Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», 
а Леся Горлицька — пісню на слова Марії 

Баліцької «Розплетемо терновий вінок». Як 
важливо цінувати життя нагадав присутнім 
гурт «Струни серця», виконуючи пісню на 
слова Алли Бінцаровської, музику до якої на-
писав Сергій Родько «Цінуй життя».

— Сьогодні ми представили на суд твор-
чий доробок студентів вищого навчального за-
кладу, який не є гуманітарним, — підсумувала 
ведуча свята Марія Баліцька. — Однак при 
сприянні нашого ректора д.е.н., професора, за-
служеного діяча науки і техніки України С.І.Юрія 

у нас створено всі умови для самовираження 
і самореалізації творчої молоді ТНЕУ. І нехай 
ці малюнки ще не мають якоїсь лінії, нехай 
ще помітний перехід між тонами і півтонами, 
а до своїх віршів наші автори підбиратимуть  
вишуканіші рими, однак усі сьогодні радіють з 
того, що їхній серця спів почутий. Оце і є ті кра-
плини добра, які допомагають кожній молодій 
людині не загубитися у життєвій круговерті, 
шукаючи себе.

Не обійшлося на святі й без подарунків, 
і без солодощів — від профкому студентів… 
Були й грамоти від ректора Університету 
Сергія Юрія , які вручили голова первинної 
профспілкової організації студентів ТНЕУ Ми-
кола Стадницький і начальник Департаменту 
гуманітарної освіти та творчої самореалізації 
молоді ТНЕУ, заслужений працівник культури 
України Світлана Сорочинська, а Марія Ба-
ліцька представила присутнім також і свою 23 
книгу «Ріка життя Володимира Вихруща».

Свято розпочалося з гімну ТНеУ, 
який  усі присутні слухали стоячи

Світлини зі свята — 
Ярослава  СТАРЕПРАВО


