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Шановні друзі!
Щиро вітаю Вас із днем Воскресіння 

Христового, величним і світлим свя-
том торжества Любові, Віри і надії, 
світла над темрявою, добра над 
злом, життя над смертю. Кожен із 
нас приймає його чистим помислом 
і трепетним серцем, бо сьогодні ми 
відкриваємо Богові свої душі, про-
симо наповнити їх духовною силою 
і надією.

Бажаю Вам душевної чистоти і 
гармонії, миру та спокою в сімейних 
оселях. нехай Любов Господня із ясних 
високостей злине до Вас осяйним го-
стем, який благословить Вас миром, 
добром, щастям.

Хай диво Воскресіння Христового 
надихає на добрі та праведні справи. 
нехай свято Відродження наповнює 
життя Ваше теплом і радістю, додає 
наснаги та енергії, допомагає долати 
труднощі та негаразди. нехай Велик-
день стане для кожного початком но-
вого життя — кращого і світлішого. 

Христос Воскрес! 
  Воістину Воскрес!

 Прекрасні душі не можуть довго лишатися у цьому світі. Усе, що є в людині небесного,
може знайти собі гідну поживу лише на небесах!

Світлих
Великодніх

Свят

Ректор ТНЕУ  С.І.ЮРІЙ

 До Великодніх свят  депар-
тамент гуманітарної освіти 
та творчої  саморе а л ізац і ї 
молоді спільно з первинною 
профспілковою організацією 
студентів Тернопільського 
національного економічного 
університету проводили конкурс 
творчих робіт “Величаєм Христа 
Воскресіння!”

Студенти факультетів твор-
чо та відповідально віднеслись до 
даного конкурсу, який проходив у 
жанрах: вишиванка, писанкарство, 
живопис та аплікація. 

Роботи молодих людей вразили 
членів журі та усіх присутніх своєю 
оригінальністю, неповторністю, 
колоритністю та фантазією. 
Це ще раз підтверджує, що сту-
денти нашого Університету 
п а м ’ я т а ю т ь ,  ц і н у ю т ь  т а 
підтримують традиції і звичаї 
українського народу.

Журі нелегко було вибрати 
кращих. І тільки після трива-
лого обговорення призові місця 
розподілили так:

I  м і с ц е  –  ф а к у л ь т е т 
комп’ютерних інформаційних 
технологій;

II місце – україно-нідерландський 
факультет міжнародної економіки 
та менеджменту;

III місце – україно-німецький 
економічний факультет.

Серед найкращих конкурсних 
робіт журі вважало за потрібне 
в і д з н ач и т и  п р а ц ю  т а к и х 
студентів: Анастасії Брушніцької, 
Олександра Ліщинського, Володи-

ВЕЛИЧАЄМО ХРИСТА ВОСКРЕСІННЯ!
Відкриймо серця ми сьогодні,
Хай радість у них розцвіта,
Ген дзвони гудуть великодні,

Ходім величати Христа.

мира Мачули, Мар’яни Єфімчук, 
Ірини Мисько, Володимира Санд-
лака, надії Терлецької – ФКІТ; 
Анастасії Щербакової, наталії 
Семко, Тараса Костецького – УнФ-
МЕМ; Христини Козловської, Марії 
Кузь, Руслани Васильків – УнЕФ; 
Юрія Пижа - факультету аграрної 
економіки та менеджменту ; Ок-
сани Торчинової – ФФ; Уляни Со-
роки – факультету банківського 
бізнесу; групи УПЕП-12 – факуль-
тету економіки та управління.

Приємно відмітити, що участь 
в університетському конкурсі 
творчих робіт традиційно взяли  
працівники Університету. 

Університетці гідно величали 
Воскресіння Христа!
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ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ
На  засіданні Вченої ради  29 квітня 

2009 р.  ректор Університету Сергій Юрій 
вручив дипломи доцента Ларисі Вергун, 
Юрію гайді, Ользі Дем’янюк, Оксані Лотиш, 
Олені Морщаковій, Світлані Набольській, 
Ірині Романків, Тетяні П’ятничці, Людмилі 
Штефан; Почесну грамоту Національної 
спілки журналістів України — головному 
редактору газети ТНЕУ «Університетська 
думка» Марії Баліцькій.

Про удосконалення структури випуско-
вих кафедр Університету і про передачу 
дисципліни «мікроекономіка» на кафедру 
економічної теорії доповів Вченій раді 
М.І.Шинкарик; про оформлення навчально-
методичної документації професорсько-
викладацьким складом Університету — 
г.П.Журавель; про результати складання 
державних іспитів з економічної теорії, 
загальної соціоло-гічної теорії, докумен-
тознавства інформаційних технологій ви-
пускниками ОКР бакалавр денної і заочної 
форми навчання — Я.М.Фаріон. Далі 
Вчена рада заслухала про підвищення 
якості аналітичної підготовки фахівців 
ТНЕУ (доп. М.І.Шинкарик, С.І.Шкарабан); 
створила кафедру маркетингу при 
Україно-Нідерландському факультеті 
міжнародної економіки та менеджменту 
(доп. М.І.Шинкарик); відкрила кафедру 
економіки підприємств у Нововолинсь-
кому факультеті (доп. г.П.Журавель, 
Р.С.Чорний); затвердила нові вимоги щодо 
видання нав-чальної літератури для вищої 
школи з наданням грифу Міністерства 
освіти і науки України (доп. М.І.Шинкарик); 
затвердила Положення про магістерську 
програму (доп. А.І.Крисоватий).

Вчена рада рекомендувала до друку 
монографії «Модернізація суспільного 
сектора економіки в умовах глобальних 

Марія ШЕЛЕСТОВСЬКА, 
Вчений секретар ТНЕУ

   Тільки у спокійній воді з’являється неспотворене відображення. 
Тільки спокійний розум адекватно бачить світ.

У квітні  святкують свій 
ювілей доцент кафедри 
іноземних мов при ФББ Марія 
Федорівна Шмир, чергова по 
гуртожитку Галина Василів-

Вітаємо ювілярів Університету 
і щиро віншуємо: 

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки...
Не сумуйте — гордіться роками,
Бо немарно прожиті вони.
Ми Вам зичимо щастя й спокою,
І достатку на щедрім столі,
На  життєвім барвистім сувої
Хай співають для Вас солов’ї!

У Тернопільському національному 
економічному університеті з 23.03.2008 року 
розпочався новий етап навчання слухачів 
програми перепідготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва „Українська 
ініціатива”.

Дана програма діє на основі тен-
деру Міжвідомчого центру з організації 
перепідготовки управлінських кадрів для 
сфери підприємництва при Міністерстві 
економіки України з 2001 року. За цей період у 
Тернопільському національному економічному 
університеті пройшли перепідготовку 765 
фахівців. ТНЕУ визнаний Міністерством 
економіки України регіональним базовим 
вищим навчальним закладом з перепідготовки 
управлінських кадрів для сфери підприємництва 
у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Львівській, Рівненській, Тернопільській, 
Хмельницькій областях та АР Крим. 

Відповідно до системи якості освітянських 
послуг в умовах Болонського процесу із 
врахуванням досвіду країн з розвинутою 
економікою, основним завданням Програми 
«Українська ініціатива» є організація ши-
рокомасштабного навчання управлінських 
кадрів для сфери підприємництва з ме-
тою підвищення кваліфікації та набут-
тя компетентніших характеристик нової 
генерації молодих менеджерів, здатних 
створити якісні ринкові засади економіки 
України, надання їм можливості набути 
сучасні економічні знання та практичні на-
вички роботи ринкової економіки України в 
умовах її інтеграції до СОТ та ЄС. Реалізація 
Програми дозволить створити для структур 
малого та середнього бізнесу ефективну си-
стему менеджменту трудових ресурсів, сприя-
тиме наданню представникам цільової групи 
підприємців умінь та навичок, необхідних для 
ефективної діяльності на відповідному робо-
чому місці, перш за все, в пріоритетних сек-
торах економіки. Важливою є спрямованість 
Програми на розвиток у слухачів вміння 
самостійно виявляти, оцінювати і освоюва-
ти елементи досвіду закордонних фахівців, 
здатність застосовувати його при вирішенні 
проблем власного підприємства.

Особливістю програми є підготовка 
слухачів для спеціалізованого стажування 
за кордоном. З огляду на це, в навчальному 
процесі передбачено ґрунтовне вивчення 
іноземної мови на рівні вільного володіння або 
активного знання мови. Випускник програми 
повинен бути ознайомлений з специфікою 
функціонування підприємств певної сфери 
економіки країни, в якій буде здійснюватися 
стажування. Для проходження стажування в 
країнах Європейського Союзу випускники 
Програми повинні вміти складати і презен-
тувати бізнес–план на іноземній мові та мати 
рівень професійної підготовки в сфері менед-
жменту, маркетингу, управління персоналом, 
фінансами тощо. За період функціонування у 
вузі програми перепідготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва „Українська 
ініціатива” пройшли стажування біля 40 
фахівців сфери підприємництва. Зокрема, в 
2009 році пройшли конкурсний відбір і запро-
шуються на стажування у Німеччині слухачі 
відділу післядипломної освіти та підвищення 
кваліфікації факультету ДПМП у рамках Про-
грами, які є менеджерами суб’єктів господа-
рювання: ЗАТ «Європейський дім» та ТзОВ 
«Надзбруччя хліб».

Олег ІВАЩУК, декан ФДПМП 

Інновації
в післядипломній 

освіті

 ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ!

на Дерешак; прибиральниці — Дарія Іва-
нівна Семусь, Надія Петрівна Вельгій, Ліна 
Степанівна Максименко, Євгенія Іванівна Ко-
валковська, Людмила Ілярівна Хрупало, Ганна 
Василівна Золота, Наталія Володимирівна 
Кульчицька, ст.товарознавець-реалізатор 
видавництва ТНЕУ Богдана Андріївна Лит-
винчук, доцент кафедри економіки, обліку 
та економічного аналізу у сфері   соціальної 
інфраструктури Євгенія Костянтинівна Коваль-
чук, доцент кафедри економіко-математичних 
методів Степан Юрійович Попіна,  ст.лаборант 
кафедри педагогічних і психологічних 

дисциплін Надія Олександрівна Розумкевич, ст. 
викладач кафедри спорту Антоніна Миколаївна 
Сівер, доцент кафедри аграрного бізнесу 
Любов Іванівна Дудар, головний бібліотекар 
Ганна Альбінівна Ковбасіста, доцент кафедри 
обліку і контролінгу в промисловості Аркадій 
Григорович Богач.

змін» за редакцією А.Ф.Мельник; «Інститут 
омбудсмана в Україні та Республіці Поль-
ща: порівняльне дослідження» — автор 
Н.С.Наулік; рекомендувала до друку із 
присвоєнням грифу «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» на-
вчальний посібник «Матеріали в техніці» 
— автор Ю.В. Дзядикевич; рекомендувала 
до друку навчальний посібник «Українська 
мова» — автор Н.Ю. Слободянюк.

Також Вчена рада розглянула пи-
тання про доцільність переведення 
к.т.н., доцента кафедри інформаційно-
обчислювальних систем і управління Во-
лодимира Турченка на посаду провідного 
наукового співробітника для завершення 
дисертаційної роботи; уточнила теми кан-
дидатських дисертацій деяким здобувачам 
і аспірантам; надала повторну академічну 
відпустку аспірантці третього року навчан-
ня кафедри фінансів Ірині Шняк на один 
рік у зв’язку із погіршенням стану здоров’я 
(науковий керівник — к.е.н., професор 
Л.О.Каніщенко) (доп. А.Ф. Мельник).

Вчена рада ТНЕУ ухвалила рішення 
про нагородження медаллю «Почесний 
працівник університету» головного бухгал-
тера Університету г.І.гугул і начальника 
відділу кадрів О.С.гродську; роз-глянула 
інші питання, а у конкурсних справах 
присвоїла вчене звання доцента кафедри 
філософії і політології Мирославі гурик, до-
цента кафедри фінансів Надії Лубкей, до-
цента кафедри банківського менеджменту 
та обліку Богдану Сеніву.

На світлині —  іспит приймає д.е.н., професор 
О.М.Сохацька 

На світлині —  Ректор Університету, д.е.н. про-
фесор Сергій Юрій  представляє  підручники і 

посібники, які побачили світ у видавництві ТНЕУ, 
голові Тернопільської ОДА Юрію Чижмарю і його 

заступникам
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Якщо тобі щось не під силу, то не думай, що воно взагалі неможливе для людини. 
Якщо ж щось можливе для людини і притаманне їй, то вважай, що воно доступне і тобі.

1 4  к в і т н я  в і д б у л а с я 
загальноуніверситетська студентська науко-
ва конференція «Науково-дослідна робота 
студентів: формування особистості майбут-
нього вченого, фахівця високої кваліфікації», 
на якій сотні молодих науковців отримали 
вітання з вуст проректора з наукової роботи 
ТНЕУ, д. е. н., професора Алли Мельник; на-
чальника управління освіти Тернопільської 
міської ради Олександра Остапчука; голов-
ного спеціаліста управління освіти і науки 
Тернопільської  ОДА Теодозії Федорович. 

Н а  п л е н а р н о м у  з а с і д а н н і  п р о 
«Університетську студентську науку в системі 
Болонських координат» говорив к. е. н., до-
цент, голова Ради молодих вчених ТНЕУ 
Григорій Монастирський, про «Студентсь-
ку наукову роботу як чинник формування 
наукового та інтелектуального потенціалу 
студента» — голова Студентського наукового 
товариства Володимир Фридель. А перед тим, 
зранку, молоді науковці працювали у секціях 
«Інтеграція України у світовий економічний 
простір» (керівник секції — к.е.н., доцент 
кафедри менеджменту, заступник декана 
факультету міжнародного бізнесу та менед-
жменту ТНЕУ Андрій Шевченко); «Актуальні 
проблеми економіки та управління на мезо- і 
мікрорівнях» (керівник секції — к.е.н., до-
цент кафедри менеджменту організацій та 
інвестицій ТНЕУ Світлана Черничинець); 
«Актуальні питання фінансової теорії і прак-
тики у контексті трансформаційних процесів» 
(керівник секції — к.е.н., доцент кафедри 
фінансів ТНЕУ Оксана Тулай), підсекції 
економічного аналізу (керівник підсекції — 
к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу 
Ольга Загородна); «Кредитна система України 
в умовах економічної кризи» (керівник 
секції — к.е.н., доцент кафедри банківської 
справи Ганна Балянт); «Ефективна аграрна 
економіка» (керівник секції — к.т.н., доцент 
кафедри інженерного менеджменту, заступ-
ник декана факультету аграрної економіки 
і менеджменту з наукової роботи Руслан 
Розум); «Комп’ютерні системи і мережі та 
інформаційні технології» (керівник секції 
— к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук 
ТНЕУ Руслан Шевчук); «Удосконалення 
системи обліку в ринковому середовищі» 
(керівник секції — к.е.н., доцент кафедри 
обліку і контролю фінансово-господарської 
діяльності Оксана Адамик); «Актуальні 
проблеми безпеки життєдіяльності людини» 
(керівник секції — к.м.н., доцент кафедри без-
пеки життєдіяльності людини Раїса Бадюк); 
«Правові основи побудови громадянського 
суспільства в Україні» (керівник секції — за-

ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ Наука

ступник декана юри-
дичного факультету з 
наукової роботи, викла-
дач кафедри теорії та 
історії держави і права 
Віктор Михайлюк); 
«Актуальні проблеми 
державної служби та 
адміністративного ме-
неджменту» (керівник 
секції — к.т.н., доцент, 
завідувач магістратури 
Центру ДПМП Люд-
мила Лебединська); 
«Мовні комунікації 
в сфері міжнародної 
економіки,  менед-
жменту та маркетин-
гу» (керівник секції 
— ст.  викладач кафе-
дри іноземних мов для 
ЗЕД Тетяна Юрчишин, 

викладач кафедри іноземних мов ЗЕД Во-
лодимир Гринчишин); «Проблеми розвитку 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки» 
(керівник секції — к.е.н., доцент кафедри 
економічної теорії  Оксана Шиманська). 

На пленарному засіданні заслухано звіти 
керівників секцій, вручено дипломи перемож-
цям Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук, грамоти за кращі наукові 
доповіді, дарунки. 

15 квітня відбулася загальноуніверситетська 
наукова конференція професорсько-викладацького 
складу «Економічні, правові, інформаційні та 
гуманітарні проблеми розвитку України в умо-
вах світової економічної кризи». 

На пленарному засіданні науковці отрима-
ли вітання з вуст ректора Університету Сергія 
Юрія, проректора з наукової роботи  Алли 
Мельник, голови Тернопільської обласної ради 
Олексія Кайди,  першого заступника голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації 
Андрія Фліссака,  заступника міського го-
лови – керуючого справами Тернопільської 
міської ради Леоніда Бицюри. Про «Проблеми  
економічного зростання та цінової стабільності 
в системі глобальних фінансових дисбалансів» 
доповів науковцям д.е.н., професор, завідувач 
кафедри економічної теорії Віктор Козюк; 
про «Ризиковість податкових трансформацій: 
фіскальні та со-ціальні наслідки» к.е.н., до-
цент, докторант кафедри міжнародних фінансів 
Оксана Десятнюк; про «Становлення нової 
моделі управління розвитком територій: ризики 
консервації адміністративно-територіальної ре-
форми та підходи до її реалізації» к.е.н., доцент, 
докторант кафедри державного і муніципального 
управління  Григорій Монастирський; про 
«Особливості та проблеми розвитку індустрії 
інформаційних технологій в Україні» д.т.н., 
професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних наук, декан 
ФКІТ Микола Дивак; про 
«Українську національну 
ідею: шляхи реалізації 
в умовах геополітичних 
викликів» д.і.н., завідувач 
кафедри документознавства, 
інформа-ційної діяльності 
та українознавства Оксана 
Гомотюк.

Після обіду науковці пра-
цювали у секціях «Проблеми 
інституційних перетворень та 
удосконалення інституційної 
бази управління» (підсекції 
«Проблеми інституційних 
перетворень та удосконален-

ня інституційної бази управління на макро- і 
мезорівнях» (керівник підсекції –– к.е.н., профе-
сор, завідувач кафедри управління персоналом 
і регіональної економіки Є. П. Качан) та «Про-
блеми економіки та менеджменту підприємств 
і організацій» (керівник підсекції –– д.е.н., 
професор, завідувач кафедри економіки 
підприємств та корпорацій В. І. Гринчуцький)); 
«Методологічні проблеми фінансової теорії та 
практики в умовах світової економічної кризи» 
(керівник секції — д.е.н., професор, завідувач 
кафедри фінансів О.П.Кириленко); «Розвиток 
кредитної системи в Україні в умовах світової 
економічної кризи» (керівник секції — д.е.н., 
професор, завідувач кафедри банківської 
справи О. В. Дзюблюк); «Методологічні 
проблеми та шляхи удосконалення систем 
обліку, аналізу ревізії та аудиту в Україні» 
(керівник секції — д.е.н., професор, завідувач 
кафедри обліку і контролінгу в промисловості 
М. С. Пушкар); «Проблеми міжнародної 
економіки та міжнародного менеджменту в 
умовах глобалізаційних процесів» (керівник 
секції — д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансового інжинірингу О. М. Сохацька); 
«Удосконалення економічного механізму 
підвищення ефективності виробництва в агро-
промисловому комплексі при різних формах 
власності» (керівник секції — д.е.н., професор, 
завідувач кафедри аграрного бізнесу М. К. 
Пархомець); «Прогнозування та моделювання 
економічних процесів на макро- і мікрорівнях» 
(керівник секції — д. фіз.-мат. н., професор, 
завідувач кафедри автоматизованих систем і 
програмування  М. О. Недашковський); «Фор-
мування правової держави в Україні: проблеми 
і перспективи» (керівник секції — к.ю.н., 
доцент, в.о. декана юридичного факультету 
В. І. Возьний); «Перспективні інформаційні 
технології, комп’ютерні системи та мережі, 
бази даних і знань на основі інтелектуальних 
систем» (керівник секції — к.т.н., доцент ка-
федри спеціалізованих комп’ютерних систем 
В. В. Яцків); «Гуманітарне і вітакультурне 
осмислення українського соціуму: минуле, су-
часне, майбутнє» (керівник секції — д. пед. н., 
професор, завідувач  кафедри психологічних 
наук та педагогічних дисциплін А. В. Вих-
рущ); «Комунікативні методи викладання 
іноземних мов у вищих навчальних закладах 
економічного профілю» (керівник секції 
— к.філол. н., доцент, завідувач кафедри 
іноземних мов для ЗЕД Н. С. Лиса); «Проблеми 
безпеки життєдіяльності людини та фізичного 
виховання молоді» (керівник секції — д. 
мед. н., професор, завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності людини О. Й. Бакалюк). 

Алла МЕЛЬНИК, проректор 
з наукової  роботи, д. е. н., професор

Фото Михайла БЕНЧА 
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Сьогодні успіх — 
найвища оцінка ваших вчинків, якими би вони не були!

Кафедра податків та фіскальної політики 
факультету фінансів ТНЕУ вже багато років 
активно долучається до наукових досліджень 
і суспільних перетворень у галузі податків. 
Професорсько-викладацький колектив ка-
федри бере участь у наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, результати яких 
надсилаються у Кабінет Міністрів України, 
до Верховної Ради України.

В умовах перебудови економіки України, 
створення нових соціальних та економічних 
відносин у суспільстві, розбудови нашої дер-
жави як незалежної та самостійної, важлива 
роль відводиться молодим фахівцям, які бу-
дуть творити майбутнє.

Міністерством освіти і науки України 
Тернопільський національний економічний 
університет було обрано базовим для проведення 
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з дисципліни « Податкова система України» . 22 
- 25 квітня 2009 року наш Університет гостинно 
приймав кращих студентів із  25 вищих навчаль-
них закладів України. Молоді люди приїхали до 
ТНЕУ з метою фахового та світоглядного вдо-
сконалення, обговорення проблем податкової 
системи України.

Учасників Всеукраїнської студентської 
олімпіади привітав  ректор ТНЕУ, профе-
сор, д.е.н. Сергій Ілліч Юрій, який сказав: 
«Не зупиняйтеся на досягнутому рівні, не 
обмежуйтеся результатами цієї олімпіади, 
а  наполегливо працюйте далі, вчіться на 
реальних прикладах, подіях та явищах, що 
відбуваються у світі. Будьте впевненими, ста-
вайте і президентами, і прем’ єр-міністрами 
на благо майбутнього українського народу». 
До вітань ректора долучилися проректор з 
науково-педагогічної роботи, завідувач кафе-
дри економіко-математичних методів, доцент, 
к. фіз.-мат.н. Микола Іванович Шинкарик та 
проректор з науково-педагогічної роботи, 
завідувач кафедри податків та фіскальної 
політики, професор, д.е.н.  Андрій Ігорович 
Крисоватий, який, у свою чергу,  зазначив: 
«Сьогодні з усіх куточків України з’їхалися 
ерудовані, здібні молоді люди, щоб гідно пред-
ставити свій вищий навчальний заклад. Вони 
зібралися тут для того, щоб поспілкуватися, 
реалізувати свої прагнення й обмінятися 
думками. Актуальність теми олімпіади не 

потребує зайвих обґрунтувань – вона є на часі 
і викликає інтерес не лише студентів, молодих 
вчених, а й провідних науковців». 

Від журі виступив Олександр Дмитрович 
Данілов – радник ДПС І рангу, завідувач 
кафедри фінансів Київського економічного 
інституту менеджменту, к.е.н., професор. 
«Шановні друзі! Відрадно, що в цій олімпіаді 
беруть участь так багато вищих навчаль-
них закладів України, молодих фахівців 
— майбутніх науковців, з якими ми будемо 
працювати   надалі над кандидатськими та 
докторськими дисертаціями. Ми приїхали 
оцінити роботу, яку ви проводите разом з 
вашими викладачами сьогодні. Бажаю вам 
успіху, професійного зростання. Впевнений, 
що ви покажете хороший результат».

Перший тур олімпіади проходив у 
бібліотеці електронних ресурсів ТНЕУ. 
Він передбачав оцінювання знань з теорії 
податкової системи, а другий тур – оцінювання 
практичних навиків студентів.

24 квітня 2009 р. о 12.00 були підведені 

підсумки та відбулося урочисте закрит-
тя олімпіади. М. І. Шинкарик, привітав 
усіх із  високими досягненнями і назвав 
імена переможців та номінантів олімпіади, 
відзначивши, що учасники олімпіади - 
н а й р о зум н і ш і ,  н а й т а л а н о в и т і ш і  т а 
найерудованіші молоді люди з питань 
податкової системи. Також Микола Іванович 
щиро подякував журі за об’єк-тивність і за 
те, що вони зуміли гідно оцінити талановиту 
молодь, нагадавши присутнім олімпійський 
принцип: головне не перше чи друге місце, а 
участь в олімпіаді. І всі учасники вже є пере-
можцями, а у їхньому житті ще буде  багато 
великих перемог!

На свято завітав заступник начальника 
обласної податкової служби в Тернопільській 
області Григорій Базян, який сказав: «Щоразу з 
великою приємністю приходжу в ТНЕУ, де сво-
го часу навчався. Радий бачити молодих людей, 
які знайшли у своєму щільному навчальному 
графіку вільний час для олімпіади. Це - суцвіття 
економічної науки. Бажаю усім великих звер-
шень, здоров’я та стати гідними представника-
ми української економічної науки» .

Емоції переповнювали як гостей дійства, 
так і господарів. Студенти – учасники 
Всеукраїнської олімпіади висловили вдячність 
організаторам за теплий прийом та демокра-
тичний підхід в оцінюванні робіт.

«Дякую усім від імені Дніпропетровської 
державної фінансової академії, все було чудо-
во. У мене залишаться найкращі спогади про 
Тернопільський національний економічний 
університет», - сказав Микола Дяченко. Юна-
ки і дівчата зазначили, що вони провели дні 
олімпіади у дружній і щирій атмосфері.

Завершив урочисту церемонію Андрій 
Ігорович Крисоватий, звернувшись до учасників: 
«Ви знайшли на цій олімпіаді нових друзів. Не 
забувайте і підтримуйте один одного, адже 
в єдності наша сила. Нехай студентська лава 
залишає вам приємні спогади про найкращі 
роки вашого життя. Процвітання і реалізації 
всіх задумів! До зустрічі у Тернопільському 
національному економічному університеті!». 

Олімпіади У житті студентів ще буде багато великих перемог!
Названо  переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Податкова система України»

Диплом I ступеня отримала Соколова 
Надія  (ТНЕУ);  II  ступеня  – Дяченко Микола  
(Дніпропетровська ДФА) і Чумакова Ольга  
(Харківський НЕУ); III ступеня  – Костіна 
Наталія  (Херсонський НТУ) і Назаренко Юлія  
(Одеський ДЕУ). 

Дипломи за оригінальний виклад 
матеріалу отримали – Ткачик Леся  (Львівський 
НУ ім. Івана Франка) і Семенюк Віталій  
(Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича); за 
творчий підхід при викладі теоретичних по-
ложень – Щелінський Артем (Державний ви-
щий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку 
України») і Захаров Всеволод  (Київський  
НУ ім. Тараса Шевченка); за краще знання 
проблем чинної практики оподаткування  –  
Білоусова Наталія (Дніпропетровський НУ 
ім. Олеся Гончара) і Семанюк Тетяна (При-
карпатський НУ ім. Василя  Стефаника); за 
прогресивні пропозиції та практичну цінність 
напрямів реформування податкової системи 
України  –  Приймаш Євгенія (Національний 
гірничий університет) і Литвиненко Сергій 
(Національний університет ДПС України);  
за високий рівень теоретичної підготовки  – 
Левицька Ірина (ТНЕУ) і Шаманська Юлія 
(КНЕУ ім. Вадима Гетьмана); за високий 
рівень практичної підготовки  – Федишин 
Наірі  (НУ «Львівська політехніка») і Турчина 
Юлія  (Сумський ДУ); 

Диплом «Ерудит податкової теорії» 
отримала Костяна Оксана (Харківський 
національний економічний університет). 

Бажаємо усім переможцям подальших 
наукових звершень!!!

Кафедра податків і фіскальної політики ФФ 
ТНЕУ

ВІТАєМО пеРеМОжцІВ ОЛІМпІАдИ! 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю ТНЕУ

Фото Михайла БЕНЧА
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Перемагає не той, хто сильніший, 
а той, хто вміє концентрувати сили у потрібному напрямку.

3 квітня Рада директорів ВНЗ І-ІІ ступенів, 
Асоціація профспілкових студентських 
організацій Тернопільщини та обласна рада 
профспілки працівників освіти і науки орга-
нізували поїздку для студентів ТНЕУ, ТДТУ ім. 
Івана Пулюя, ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 
Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорново-
ла та Технічного коледжу ТДТУ у подільське 
містечко Меджибіж, що у Хмельницькій 
області, де знаходиться друга за популярністю 
та відомістю, після Кам’янця-Подільського,  
фортеця на Хмельниччині. Перша письмова 
згадка про нього у Іпатіївському літописі 
датована приблизно 1146-1148 рр. 

  Меджибізький замок – це цитадель, що 
виросла над місцем поєднань двох річок: 
Бужка і Південного Бугу, з величною брамою, 
від якої розходились фортечні мури на північ і 
захід. Із західної сторони було викопано глибо-
кий рів для захисту від наступів ворогів ще й 

Незабутня Меджибізька цитадель
Вісті з профкому студентів

встановили оборонне прямокутне укріплення 
та герсу (пристрій для підняття та опускання 
воріт). На території замку розміщений храм, 
який і дотепер функціонує як православна 
церква Київського патріархату.

  Також студенти відвідали могилу 
мандрівного релігійного філософа Ізраїля 
Бешта (Баал-Шем-Тов), яка є місцем па-
ломництва хасидів з усього світу. Більшість 
будинків на вулиці, що веде до могили Бешти, 
вже викуплено хасидами. На спорудах навіть 
таблички із назвами вулиць – на ідиші.  

Студенти були задоволені поїздкою, під 
час якої  із великою цікавістю оглянули ко-
жен куточок цієї архітектурної пам’ятки...  
Думаю, що незабутньою для усіх залишиться 
унікальна Меджибізька цитадель.

Володимир АНТКІВ (ФБС-14), 
голова профбюро студентів ФББ

Недавно мені довелося побувати у Польщі 
(згідно із Договором про навчання і науково-
дослідне співробітництво) у старовинному місті 
Кракові, яке віками приваблює до себе мільйони 
людей. Усі, кому хоч раз у житті доведеться 
відвідати це місто, ніколи не забудуть його пре-
красних архітектурних пам’яток. Доповнюють 
враження різноманітні заходи, які проводяться 
для мешканців міста та його гостей.

У Кракові проживає майже 750 тис. осіб, та-
кож його можна вважати студентським містом, 
бо тут дуже багато навчальних закладів. Я 
навчався у Краківському економічному 
університеті, який не є найбільшим закла-
дом міста (налічує до 30 тис. студентів). 
Умови для навчання, на мою думку, ідеальні: 
більшість навчальних аудиторій обладнані 
проекторами, комп’ютерами, вільним досту-
пом до Інтернету. Аудиторії зачиняються на 
електронні замки. Щоб їх відчинити, потрібно 

Із  далеких  мандрів повернувшись...

Тісні зв’язки поєднують 
Україну і Польщу

мати посвідчення працівника університету. 
Думаю, це забезпечує чистоту і порядок.

Щодо програми навчання, то вона 
більш спрощена (порівняно з українською) 
і дійсно відповідає Болонському процесу. 
Відчувається турбота про студентів, їх на-
вчання та відпочинок. На території багато 
корпусів, але найбільше привабив спортив-
ний, в якому для занять різними видами 
спорту обладнано великий зал, басейн, велика 
бібліотека, де є книги на різних мовах, місця 
для  паркування автомобілів. У гуртожитку 
„Меркурій”, в якому я проживав, розташо-
ваний магазин, тренажерний та спортивний 
зали, кімната для самопідготовки студентів, 
пральня, а також приміщення для святкувань 
різних подій.

У Польщі я познайомився з багатьма 
цікавими людьми із різних країн. У вільний 
час ходив у музеї, театр та кіно, а також брав 
участь в екскурсіях, під час яких відвідав і 
деякі міста Польщі. Особливо запам’яталася 
екскурсія у м. Величка, в якому є сольова 
копальня. Були ми й у музеї, зробленому із 
солі, який розповідає про історію шахти. Сам 
музей знаходиться під землею на глибині 
130 метрів.  

Я повертався додому переповнений 
враженнями від побаченого. Думаю, що 
в майбутньому ще не раз відвідаю це 
прекрасне місто.

Олександр ЛЕГКИЙ, 
студент V курсу навчання 

Українсько-польської програми 
фінансів і страхування

З нею ми стикаємось чи не щодня, але 
вже звикли не помічати її. Ба ні, помічаємо, 
але вона вже в’їлась у наше життя і стала 
звичайною буденністю.

Кожний залежний по-різному. Хтось 
кожного божого дня робить манікюр, хтось 
передивляється всі можливі телесеріали, а в 
когось вже комп’ютерна засмага з’явилась від 
постійного перебування перед монітором. У 
когось це проявляється в маніакальних покуп-
ках, щоденному шопінгу, масових придбаннях 
не такого вже і потрібного одягу.  Коли ваші 
шафи вщент переповненні всяким лах-міттям, 
а останні гроші у вас ідуть на покупку нової 
кофтинки і  ви ще стверджуєте, що ні від чого 
не залежите! 

Неправда! Ми постійно від когось чи від 
чогось залежимо! 

Перебуваючи ще у материнському лоні, ми 
залежимо від мами, від того, що вона їсть, що 
робить, як почувається  врешті решт. Майже 
та ж картина продовжується і після нашого 
народження: тепер ми залежимо не лише від 
матері, але і від батька, а ще від дідусів, бабусь 
і купки інших родичів. 

І то неправда, ніби-то у 18 ми стаємо 
повнолітніми! Де там! Все одно ця клята 
залежність знаходить нас і тут!

Хочеш чи не хочеш, а доводиться 
підкорятися волі батьків. 

Далі наше майбутнє відкриває нам нові 
перспективи: робота, одруження, власна 
сім’я. 

Але і тут ми не одні: наше життя в тій чи 
іншій мірі залежить від людей, з якими ми 
працюємо, від тієї особи, з якою ми пов’язали 
свою долю. Потім з’являються діти — і ось ми 
вже залежимо від них, вони стають центром 
нашого всесвіту! 

Потім ми старіємо, і вже стаємо залежни-
ми від свої чад. А далі все йде по колу. 

Різновидів залежності безліч: це може бути і 
наркологічна, і фізіологічна, і психологічна...

Хтось не бачить свого життя без чергової 
дози, хтось без щоденної їзди на велосипеді, 
хтось – без звичайного прибирання квартири. 
Кохання - це теж своєрідна залежність. І хоче-
мо ми цього чи ні, але її не оминути! 

Просто потрібно знати всьому міру – тоді 
стане легше жити, але то не факт.

Наше життя складається із суцільних 
залежностей, фактично, наше життя і є 
ЗАЛЕЖНІСТЬ,  а незалежність – це лише 
ілюзія, омріяна, але таки ілюзія…

N.RotMan

Філософія життя

Залежність

Фотоконкурс: «Увічнена  мить»

Магнолії
в Тернополі цвітуть

Світлина  Надії  РОТМАН
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Довіряючи самим собі, 
ми мимоволі стаємо самими собою.

Одним із пріоритетних напрямків виховної 
роботи у Тернопільському національному 
економічному університеті є пошук та по-
дальший розвиток обдарованої молоді, ство-
рення оптимальних умов творчого розвитку 
кожного студента для досягнення його повної 
самореалізації як в межах навчального закла-
ду, так і у самостійному житті.

Безумовно, у вихованні студентів велику 
роль відіграє українська пісня, слово, запаль-
ний танець, гумор. Сьогодні при Університеті 
діє 14 творчих колективів різних жанрів, які 
є незмінними учасниками міських, обласних, 
регіональних та всеукраїнських дійств.

Серед них — народний аматорський во-
кальний ансамбль «Галичанка»; ансамбль 
бандуристок; народна студія сучасного танцю 
«Т.А.Н.Г.о»; народний самодіяльний театр 
пісні «Літопис»; гурт «Банк-НОТ»; вокальна 
студія «Для тебе»; народний аматорський 
ансамбль танцю «Пролісок»; ансамбль духо-
вих інструментів;  гурт «Називний відмінок»; 
зразковий ансамбль танцю «Рожева пантера»; 
фольклорно-етнографічна студія «Святочні 
гердани»; музичний гурт студентів-іноземців 
«Зефір в шоколаді»; збірні команди КВК «Фа-
культет, «Ва-Банк».

Художні  колективи та  виконавці 
Університету є лауреатами багатьох обласних, 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних 
мистецьких фестивалів-конкурсів, серед 
яких Всеукраїнський фестиваль «Вечо-
ри над Латорицею-2008» (м.Мукачево 
Закарпатської обл.), Всеукраїнський фести-
валь мистецтв «Київська студентська весна» 
(м.Київ), Міжнародний фестиваль молодих 
виконавців сучасної української пісні «Молода 
Галичина-2008» (м.Новояворівськ Львівської 
обл.). Цьогоріч наш Університет виступив 
співорганізатором Всеукраїнського фестива-
лю мистецтв «Червона калина». Приємно, що 
наша студентка Ірина Новомлинська та студія 
сучасного танцю «Т.А.Н.Г.о» стали володаря-
ми гран-прі цього фестивалю.

Щороку у нашому вузі відбуваються 
численні  університетські  конкурси, 
захоплюючі змагання, які, зазвичай, пере-
творюються на яскраві театралізовані видо-
вища, де студенти мають змогу продемон-
струвати свої таланти, творчість, інтелект, 
винахідливість. Серед святкових традицій, 
які мають як багаторічну, так і недавню 
історію, — День знань, конкурс обдарованої 
молоді «Студентська ліра», День відкритих 
дверей Університету, чемпіонат КВК на кубок 
Університету, творчий звіт колективів та окре-
мих виконавців Університету, розважальні 
шоу-програми та ін. Кожний такий захід 
— справжнє свято і для студентства, і для 
керівництва та співробітників вузу.

Крім організації масових заходів, система 
виховної роботи ТНЕУ передбачає групові 
та індивідуальні форми позанавчальної 
діяльності, спрямовані на задоволення 
освітніх інтересів студентів, на розвиток їх 
творчих здібностей, нахилів, обдарувань. І про 
це  можна прочитати на шпальтах вузівської 
газети «Університетська думка».

За сприятливі умови навчання студентська 
молодь завдячує ректору Університету, 
професору С.І.Юрію, який заохочує та 
підтримує всебічний розвиток обдарованої 
особистості, незмінно вірить у кожного 
студента — майбутнього молодого фахівця, 
котрий свої знання, уміння, досвід віддасть 
справі розбудови Української держави.

Богдан АДАМИК,
к.е.н., проректор з питань гуманітарної освіти та 

виховання

Кожен студент ТНеУ 
талановитий! Ансамбль бандуристок  “Калинове намисто”

(худ. керівник Ореста Мочула)
Ансамбль бандуристок “Калинове намисто” створений 1980 року (художній керівник Іларіон 

Пухальський). З 1992 року 
колектив очолює Ореста 
Мочула. У складі колекти-
ву 12  талановитих, обда-
рованих студенток І–V 
курсів Університету, які 
щедро несуть у своїй душі 
українську народну пісню. 
У репертуарі ансамблю 
чимало стрілецьких та 
повстанських пісень. 
З великою насолодою 
учасниці колективу ви-
конують народні пісні 
на слова Т.Г.Шевченка. 
Ансамбль бандуристок 
“Калинове намисто” є ба-
гаторазовим учасником та 
лауреатом всеукраїнських 
фестивалів аматорського 

мистецтва художніх колективів профспілок. Творчий колектив є дипломантом та лауреатом пісенних 
фестивалів – конкурсів міського, обласного та всеукраїнського рівнів. У 2008 році ансамбль бан-
дуристок став лауреатом ІІ обласного фестивалю – конкурсу  кобзарського мистецтва “Кобза”. 
Колектив є незмінним учасником тематичних концертних програм Університету, міста, області.

Народний аматорський ансамбль танцю 
“Пролісок” є одним із кращих провідних твор-
чих колективів відділу художньої творчості 
департаменту гуманітарної освіти та творчої 
самореалізації молоді (художній керівник 
Василь Луців). Колектив створено 1969 року, 
учасниками ансамблю є 24 студенти І – ІV  
курсів університету. Основу репертуару ко-
лективу складають українські народні танці: 
родинно – побутові, фольклорні, сюжетні, 
танці різних регіонів України. Своє мистецт-
во ансамбль неодноразово демонстрував 

Вокальний ансамбль “Галичанка” 
є одним з провідних творчих колективів 
відділу  художньої творчості департаменту 
гуманітарної освіти та творчої самореалізації 
молоді Тернопільського національного 
економічного уні-верситету (худ. керівник 
Мирослава Бурик).

Колектив сворено у 1988 році. Учас-
никами вокального ансамблю є студентки 
Університету І –ІV курсів. У складі колек-
тиву – 15 чол. Основу репертуару ансамблю 
складають обрядові і сюжетні твори місцевого 
регіону, українські народні пісні, стрілецькі та 
повстанські пісні, твори авторів Тернопілля, 
які виконуються акапельно, у супроводі баяну 
чи інструментальних фонограм. Своє ми-
стецтво колектив неодноразово репрезентує 
на теренах краю та 
за межами області. 
У вересні 1994 року 
ансамбль побував у 
Польщі на фестивалі 
“Лемківська Ватра”.

П р о  т в о р ч у 
діяльність колек-
тиву  державним 
телебаченням УТ –1 
відзнято телевізійний 
документальний 
фільм “Співає “Га-
личанка”.

Вокальний ан-
самбль – лауреат і 
дипломант пісенних 

ЗВІТУЮТь ТВОРчІ КОЛеКТИВИ УНІВеРСИТеТУ

Народний аматорський вокальний  ансамбль “Галичанка”
(худ. керівник Мирослава Бурик)

фестивалів – конкурсів міського, обласного, 
регіонального та всеукраїнського рівнів.

Щороку  колектив  бере  участь  у 
всеукраїнському фестивалі аматорського ми-
стецтва художніх колективів профспілок.

За високий художній рівень виконавської 
майстерності і активну діяльність з розвитку 
українського національного мистецтва колек-
тиву присвоєно почесне звання “Народний 
аматорський колектив”. 

У 2008 р. “Галичанка” стала лауреатом  
Всеукраїнського фестивалю мистецтв “Черво-
на калина”. Ансамбль є незмінним учасником 
концертних програм, університетських ви-
ховних заходів національного–патріотичного 
спрямування, а також загальноміських куль-
турно - мистецьких імпрез.

на різних концертних майданчиках міста 
Тернополя, області, побував у Болгарії, 
Польщі. Щороку ансамбль бере участь в об-
ласному фестивалі конкурсі танцювальних 
аматорських колективів “Червона калина”, 
у всеукраїнському фестивалі аматорського 
мистецтва художніх колективів профспілок 
та інших. У 2008 році колектив став пере-
можцем у конкурсі творчих звітів професійно 
– технічних і вищих навчальних закладів І–ІV 
рівнів акредитації.

Народний аматорський ансамбль танцю “пролісок”
(худ. керівник Василь Луців)
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Так, люди — недосконалі створіння, у них багато поганого, але інших людей на землі нема. 
І треба навчитися любити їх такими, якими вони є.

Висловлюю щиру подяку ректо-
рату Університету, працівникам 
канцелярії,  бухгалтерії, відділу 
аспірантури, колективу УНФН, Ново-
волинського факультету, Кам’янець-
По-дільського НКЦ та усім, хто 
допоміг матеріально у проведенні 
операції моїй доньці Людмилі (див. 
фото) у м. Києві.

 Хай Бог благословляє  Вас та 
Ваші родини!

 Із сердечною подякою Лідія                                          
ГРУШИцьКА, інженер управління нових форм 
навчання та методичного забезпечення ТНеУ

22 квітня о 15.00 на Театральному майдані 
студенти ТНЕУ взяли участь у проведенні 
спортивно-інтелектуальної гри «ЗДОРОВен-
ний Квест», яку організували Демократич-
ний Альянс у співпраці зі Світовим банком 
в Україні в рамках  дослідження з питань 
демографії та стану здоров’я в Україні.. 

Метою даного проекту було намагання 
організаторів привернути увагу молоді до 
актуальності здорового способу життя. 

Гра передбачала виконання цікавих та ве-
селих завдань, які  в оригінальній формі боро-
лися  із палінням, наркоманією, алкоголізмом 
та небезпечним статевим життям. 

Для їх реалізації командам необхідно було 
проявити креативність і швидкість, а також  
залучити до гри звичайних перехожих, які 
змогли отримати взамін масу позитивних 
вражень та емоцій.

Переможці отримали приз — 2 тисячі 
гривень.

Отож, будемо здорові.

Університетська рада студентів— важ-
ливий і невід’ємний атрибут студентського 
самоврядування. Основна мета діяльності 
ради — це врахування інтересів і пропозицій 
студентів та втілення їх у життя.

Студенти, які входять до складу УРС, є ак-
тивними, комунікабельними, інтелектуальними 
людьми. Вони дружні, цікаві особистості, які 
приходять на допомогу іншим студентам, та й 
не тільки. Поїздки в дитячий будинок “Малят-
ко” відбуваються кожного року вже як традиція. 
Окрім цього, різноманітні акції: “Миколай про 
тебе не забуде”, допомога збору коштів для 
хворих дітей, традиція чистити джерело, що 
на вулиці Бережанська та інші.

Про свою діяльність звітуємо на щотиж-
невих зборах студентських деканів та членів 
УРС. Учасники організаційно-методичної  
комісії  активно беруть участь та контролю-
ють проведення  загальноуніверситетських 
конкурсів, свят, залучають до художньої 
діяльності студентів. Наукова комісія про-
водить круглі столи, конкурси, такі як “Що? 
Де? Коли?”, участь у конференціях, не лише 
в ТНЕУ, а й інших університетах. Комісія 
“Зв’язки з громадськістю” співпрацює 
із студентськими радами інших ВНЗ, 
молодіжними організаціями та засобами 
масової інформації.

УРС  продуктивно функціонує на кожному 
факультеті ТНЕУ. На останньому засіданні 
студентської ради ЮФ розглянуто пропозицію 
студентів, щодо впровадження wi-fi зони у 
бібліотеці, яке стане досить істотним джере-
лом інформації на факультеті. 

Студенти Україно-нідерландського  фа-
культету міжнародної економіки та менед-
жменту випускають щомісячну газету, в 
якій зібрана цікава інформація для молодого 
читача, деякі новини і де  свої вірші, пісні 
друкують талановиті люди цього факультету. 
Студенти ФМБМ відвідали у квітні “Музей 
анатомії людини” в медичній академії. Сту-
денти Факультет обліку і аудиту найближчим 
часом відвідають дитячий будинок “Малятко”. 
ФАЕМ планує святкування дня факультету. 
При поселенні у гуртожитки УРС допомагає 
у виборі критеріїв студентів.

26 квітня  студентській раді виповниться 
3 роки. Студенти УРС та студдекани кожного 
факультету свої дії узгоджують згідно із по-
ложенням “Про студентську раду” і планом 
на поточний рік. Здійснення і впровадження 
контролює Юля Коновальчук (голова УРС). 
За порадою, пропозицією, допомогою звер-
тайтесь до студентських деканів вашого 
факультету та членів УРС:

ФФ – Омельянчук Юрій (4 курс);
ФМБМ – Боднар Тетяна (3 курс);
ФОА – Сивило Володимир (4 курс);
ФЕУ – Капітан Володимир (3 курс);
УНЕФ – в.о. студентського декана 
         Козловська Христина (3 курс);
УНФЕМ – Лукова Юлія (1 курс);
ФАЕМ – Корольова Ярослава (1 курс);
ФББ -   Бегман Мар’ян (1 курс);
ЮФ – в.о. студентського 
             декана Свірська Ольга (2 курс);
ФКІТ – Василяка Марина (2 курс).
Варто ще раз відзначити, що УРС 

працює для інтересів студентів та по-
ліпшення вашого активного життя у межах 
Університету.

Марія ДИМЧИШИН (ФМБМ, 1 курс)

УРС

Університетська рада 
студентів —

справи конкретні!

Милосердя

подяка!

У Тернополі 
прокотилася хвиля

Всеукраїнського  
«ЗдОРОВенного 

КВеСТУ»

За здоровий спосіб життя!

26.04.2009 р. на 22 році життя 
трагічно загинув студент  факультету 

фінансів, групи ОПОД-42 
ОЛІЙНИК 

Дмитро Олександрович

Народився 18.05.1987р. у м. Воло-
чиськ Хмельницької обл.. У 2005 році 
закінчив Волочиську ЗОШ № 1 I-III 
ступенів і вступив на факультет фінансів 
Тернопільського національного 
економічного університету.

Чуйна, інтелігентна  людина з гли-
боким внутрішнім світом, він рахував-
ся із думкою загалу, був дуже  вимогли- 
вим до себе, постійно прагнув до са-
моудосконалення. Завжди усміхнений, 
відкритий, життєрадісний, готовий 
прийти на допомогу..., таким  і зали-
шиться Дмитро у нашій пам’яті!

Ми залишаємося вдячні долі, 
яка сприяла знайомству з цією 
щиросердечною людиною. І при-
кро, що доводиться писати про все 
у минулому часі… 

Світла пам’ять тобі, друже!       
Студентський та викладацький колектив ФФ 

ТНЕУ

ОБеРежНО:
грип свиней А (HINI)

Здоров’я

Рекомендації, щоб не захворіти:
- у міру можливості відкласти ділові та 

туристичні поїздки в регіони, де виявлені 
випадки захворювань на свинячий грип;

- якщо ж поїздку в країну, де зареєстровані 
випадки захворювань, не можна відкласти, 
будьте обережні, не відвідуйте людних місць, 
уникайте користування громадським транс-
портом, не стійте, не сидіть поруч із людьми із 
ознаками респіраторної інфекції — нежитем, 
кашлем, почервонілими очима;

- коли самі кашляєте або чхаєте, прикри-
вайте ніс та рот хустинкою, яку після викори-
стання необхідно викинути у смітник;

- необхідно часто мити руки з милом, 
особливо після того, як ви кашляли або 
чхали. Також ефективним є протирання рук 
вологими серветками, що містять у своєму 
складі спирт;

- намагайтеся не торкатися очей, носа або 
рота, оскільки вони є можливими «воротами» 
проникнення збудника;

- постійно провітрюйте приміщення та 
проводьте вологе прибирання. Регулювання 
вологості повітря у приміщеннях є одним із 
важливих способів профілактики грипу.

при появі симптомів захворювання 
необхідно обов’язково звернутися до лікаря!

Телефон для довідок 53-01-23 
(студентська поліклініка, корпус №11).
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Тільки любов розкриває справжню суть людини. Тальки закохана людина є у всіх відношеннях сама 
собою. Тільки у любові людина починає усвідомлювати, що у неї є душа...

Знайомтесь: Анастасійка Джуровсь-
ка, 6 років. Навчається у першому класі 
ТНВК №32. Учасниця зразкового театру 
пісні «Співаночка» ЦДТ. Любить читати, 
співати і танцювати.

Народна аматорська студія 
сучасного танцю “Т.А.Н.Г.о”
(худ. керівник Любов Борисяк)

Народна аматорська студія сучасного тан-
цю “Т.А.Н.Г.о” – один із провідних художніх 
колективів Університету. Незмінний керівник 
колективу – Любов Борисяк. Розпочавши свою 
творчу діяльність з 1990 року, колектив налаго-
див співпрацю із зірками української естради 
– В.Зінкевичем, П.Дворським, Л.Чермаком, Е. Ро-
манютою, А. Монастирським. Репертуар колекти-
ву – своєрідний симбіоз класичної хореографічної 
школи, сучасної хореографії, акробатики та 
елементів театралізації, адже його складають 
сюжетні танці, танці в характері українського, 
індійського, іспанського стилів, композиції в 
стилі диско, хіп-хоп, кабаре, джаз-модерн. На 
базі колективу створено підготовчу групу – шоу-
балет “Рожева пантера”, який у 2004р. отримав 
почесне звання “Зразковий художній колектив”. 
Учасники народної аматорської студії сучасного 
танцю демонструють свої творчі здобутки в 
університетських заходах, мистецьких імпрезах 
міста, а також за кордоном.

Гурт “Банк - Нот”
(худ. керівник 

Світлана Сорочинська)
Гурт  “Банк–Нот” створений 2006 року 

на базі факультету банківського бізнесу   
Університету. Очолює колектив співачка, 
заслужений  працівник культури України 
Світлана Сорочинська. Оригінальній назві цьо-
го молодого колективу учасники завдячують 
сьогоднішній студентці ФББ Оксані Ткачук. 
В репертуарі колективу сучасні українські 
пісні тернопільських авторів В.Вихруща, 
М.Баліцької, С.Родька. Солісти гурту Ольга 
Федьків, Оксана Яконюк, Михайло Соро-
чинський мають змогу індивідуально розви-
вати в колективі свій талант. Учасники гурту 
реалізовують свої творчі здібності, виступаючи 
на сцені Університету, беручи участь в міських 
мистецьких заходах та гастролюють зі своєю 
програмою Тернопільською областю.

Вокальна студія “для тебе”
(худ. керівник 

Алла Бінцаровська)
Вокальна студія “Для тебе” створена 2007 

року (художній керівник поет- пісняр, лауре-
ат літературної премії ім. В.Вихруща Алла 
Бінцаровська). Об’єднує колектив усіх, хто 
не залишається байдужим до українських су-
часних мотивів. Чимало репертуару колективу 
складають пісні на вірші Алли Бінцаровської, 
музику та аранжування Сергія Родька . 
Тетяна Шарган, Тетяна Гриник – лауреати 
всеукраїнських та міжнародних фестивалів-
конкурсів, Тарас Мельник – переможець 
ювілейної програми “Карооке на майдані” у 
м.Тернополі. При студії “Для тебе” нещодав-
но створено дівочий гурт “Діадема”. Своє 
пісенне мистецтво учасники вокальної студії  
презентують у культурно- мистецьких заходах 
Університету, міста, області.

ЗВІТУЮТь ТВОРчІ КОЛеКТИВИ УНІВеРСИТеТУ

діти Університету!

Охоче співпрацює з творчою мо-
лоддю ТНЕУ і сама бере активну 
участь у культурно-мистецьких за-
ходах Університету журналіст, поет-
пісняр, романіст і казкар Марія Баліцька. 
Її зворушливий вірш-пам’ять Голодомору 
«Житній сніп» цілющими зернинками 
торкнувся кожної крилатої душі. 

Сподіваємося, що оті зернинки про-
ростуть колосками, і з роками сотво-
рять численні снопи добра.

житній сніп 
з наливних колосків добра

Народний самодіяльний театр 
пісні «Літопис» 

(худ. керівник  Руслан Іщук)
Народний самодіяльний театр пісні 

«Літопис» створено у 1989 році. Засновник та 
незмінний керівник — лауреат всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, член Національної 
ліги українських композиторів, член Асоціації 
діячів естрадного мистецтва України, компози-
тор Руслан Іщук. За високі творчі досягнення у 
1993 році колективу присвоєно почесне звання 
«Народний». «Літопис» та його солісти є лауреа-
тами понад 50-и всеукраїнських та міжнародних 
фестивалів-конкурсів.

Про  те ат р  п існ і  «Літопис»  зня-
то п’ять музичних фільмів Національною 
телекомпанією України та обласними дер-
жавними телерадіокомпаніями (м.Тернопіль, 
м.Чернівці, м.Ужгород). «Літопис та його солісти 
є пос-тійними учасниками творчих мистецьких 
заходів, які відбуваються в Університеті, у місті 
Тернополі, в області та в Україні.

Танцює «Рожева пантера» У центрі — студентка ФББ Катя Смолова


