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20 травня 2009 року Тернопільський 
н а ц і о н а л ь н и й  е к о н о м і ч н и й 
університет приймав у своїх стінах 
почесну делегацію з Дрезденського 
техніч-ного університету у складі 
ректора, доктора, професора Германа 
Кокенге,  декана економічного факуль-
тету, доктора, професора Алексан-
дра Карманн та доктора, професора 
Вольфганга Ур.  

Урочиста зустріч проферсько-
в и к л а д а ц ь к о го  к о ле к т и ву  т а 
студентів ТНЕУ з представниками 
ДТУ відбулася з нагоди підписання 
угоди про продовження інтегрованої 
навчальної програми між економічним 
факультетом ДТУ та українсько-
німецьким економічним факультетом 
ТНЕУ. Відтепер, згідно до нового до-
говору,  студенти УНЕФ матимуть 
можливість отримувати дипломи не 
лише спеціалістів, а й магістрів Дрез-
денського технічного університету.

Зустріч розпочалася з вітального 
слова ректора Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о  е к о н о м і ч н о г о 
університету, д.е.н., професора, 
заслуженого діяча науки і техніки 
України Сергія Ілліча Юрія, який 
висловив свою надію на подальше 
поглиблення співпраці між вищими 
навчальними закладами. Також до 
слова були запрошені представни-
ки ДТУ – професор Герман Кокенге 
та професор Александр Карманн, а 
також декан Українсько-німецького 
економічного факультету – доктор 
Вільфрід Трілленберг.

Студенти УНЕФ ознайомили 
делегатів ТДУ з історією нашого 
Університету та міста Тернополя. 
Також своїми враженнями від на-
вчання у Дрезденському технічному 
університеті поділилася студентка 
четвертого курсу УНЕФ Юлія Ничай.

Таким чином,  ця урочиста зустріч 
стала ще одним кроком на шляху 
розвитку Українсько-німецького пар-
тнерства та співпраці у сфері освіти 
і науки.

Студенти ТНЕУ 
отримуватимуть 

дипломи і спеціалістів, 
і магістрів 

Дрезденського ТУ

На фото Оксани Святковської:  гість ТНЕУ — 
Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в 

Україні Ганс-Юрген Гаймзьот (детальніше — на 
4 стор.)

Христина КОЗЛОВСЬКА 
(МЕН-32, УНЕФ)

Фото Михайла БЕНЧА 

ВЧІТЬСЯ, ЯК ВОНИ!

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України №254 від 19 
березня 2009 року «Про призначення 
академічних стипендій Президента 
України студентам вищих навчальних 
закладів на II семестр 2008/2009 н.р.»,

— виплачувати ак адемічну 
стипендію Президента України у дру-
гому семестрі 2008/2009 н.р. в розмірі 
1000 грн. щомісяця студентці групи 
ФМО-41 Олені ПРИСТУПІ!

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України №261 від 23 березня 
2009 року «Про призначення академічної  
стипендії імені Вадима Гетьмана сту-
дентам вищих економічних навчальних 
закладів на II семестр 2008/2009 н.р.», 
виплачувати акаде-мічну стипендію 
імені Вадима Гетьмана в розмірі 850 
грн. щомісячно студенту групи БС-41 
Віталію РУДАНУ!



То — найважливіше:
ти будь і дивись простовіч (Володимир Державин).
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З  г л и б о к и м  с у м о м 
сповіщаємо, що 12 травня 2009 
року після тривалої хвороби 
пішов із життя відомий вчений 
– Богдан Миронович Литвин, 
доктор економічних наук, про-
фесор, Заслужений діяч науки 
і техніки України, дійсний член 
Академії будівництва України.

Богдан Миронович наро-
дився 4 серпня 1939 року в с. 
Рожнів Тисменицького райо-
ну Івано-Франківської області. 
Після закін-чення в 1963 році 
Іркутського інституту народно-
го господарства працював стар-
шим інженером, начальником 
планово-економічного відділу 
тресту « Хімметалургбуд» Мінпромбуду 
УРСР (м. Калуш).  За сумлінне виконання 
своїх обов’ язків на будовах України в 1970 
році був нагороджений юві-лейною медаллю 
«За доблесну працю» .

У 1973 році Богдан Миронович закінчив 
аспірантуру при Київському інституті 
народного господарства, захистив канди-
датську дисертацію. 

У Тернопільському національному 
економічному університеті він працював з 
1974 року: спочатку доцентом, а згодом – де-
каном факультету, проректором з навчальної 
роботи, директором інституту економіки 
і менеджменту інвестицій, завідувачем 
кафедри менеджменту організацій та 

14 травня 2009 року  відбулося урочисте 
засідання науково-технічної ради з головних 
напрямків наукових досліджень Університету, 
у якому взяли участь декани факультетів і їх 
заступники з наукової роботи, завідувачі кафедр 
і їх заступники з наукової роботи, керівники та 
працівники наукових підрозділів, члени Ради 
молодих вчених та Студентського наукового това-
риства, професорсько-викладацький персонал.

Проректор з науково-педагогічної роботи, 
к.е.н., професор Григорій Журавель, вітаючи 
присутніх від імені ректора ТНЕУ з Днем науки в 
Україні, відзначив, що в Університеті приділяється 
значна увага науковій роботі, в рамках проведення 
Всеукраїнського фестивалю науки розроблені за-
ходи, які охоплюють низку проблемно-тематичних 
конференцій, наукових семінарів, круглих столів, 
що проводитимуться  протягом травня. 

Проректор з наукової роботи, голова 
науково-технічної ради з головних напрямків 
наукових досліджень, д.е.н, професор Алла 
Мельник зазначила, що розвиток науки сприяє 
позиціюванню країни як конкурентоспроможної 
на світовому рівні та зупинилась на досягненнях 
Університету в науковій діяльності, зазначивши, 
що у науковій та науково-технічній діяльності 
задіяно понад 1200 осіб професорсько-
викладацького складу, які об’єднані у 9 науко-
вих шкіл (учасники урочистого засідання хви-
линою мовчання вшанували пам’ять керівника 
наукової школи з напрямку «Облік, аналіз і 
аудит» Богдана Мироновича Литвина).

Далі Алла Федорівна зазначила, що у цьому 
році колективом науковців виконується 104 
науково-дослідні роботи, з них 18 за рахунок 
різних джерел фінансування; розширюється 
виконання спільних міжнародних науково-
технічних проектів з провідними зарубіжними 
університетами. Університет є базовим при 
проведенні ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, 
технічних  і гуманітарних наук зі спеціальності 
«Фінанси, грошовий обіг і кредит» та ІІ ета-
пу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Податкова система 
України». Доповідач зачитала листа-подяку 
Національної конференції профспілок України 
за організацію та активну участь студентів 
Університету в П’ятому Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт серед студентської молоді.

Заступник начальника управління освіти 
і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації п. Ігор Равлів  відзначив, що 
ТНЕУ є провідним вищим навчальним за-
кладом, відомим своїми науковими школами 
та випускниками, які займають важливі пости 
у державі, привітав присутніх з професійним 
святом науковців – Днем науки  в Україні 
та побажав сил і наснаги в плідній науковій 
роботі і вручив Грамоти управління освіти і 
науки Тернопільської  облдержадміністрації  
Ользі Дем’янюк, к.е.н., доценту кафедри 
податків та фіскальної політики ТНЕУ; 
Наталії Тарнавській, к.е.н., доценту кафедри 
менеджменту організацій та інвестицій ТНЕУ; 

До Дня науки в Україні

 

Урочисте засідання
інвестицій. 

У 1986 році Б. М. Лит-
вин захистив докторську 
дисертацію (м. Москва).

Богдан Миронович – один 
із провідних вчених у галузі 
економіки, бухгалтерського обліку 
та економічного аналізу капітального 
будівництва. Б.М.Литвин підготував 
10 кандидатів і 2 докторів наук; 
опублікував понад 150 наукових 
праць, у тому числі навчальні 
посібники, підручники, 
монографії.  За ініціативи 
Богдана Мироновича розпо-
чата і успішно здійснюється 
підготовка фахівців з таких 
спеціальностей: «Менеджмент 

організацій» (спеціалізація « Менеджмент 
інвестиційної та інноваційної діяльності» ), «Облік 
і аудит» (спеціалізація «Облік і аудит в будівництві» 
) та «Економіка підприємства» (спеціалізація 
«Економіка проектів» ). Під керівництвом Б. М. 
Литвина виконано низку науково-дослідних робіт 
з проблем економічної ефективності виробництва, 
вдосконалення обліково-аналітичної роботи, пере-
ходу підприємств на ринкові умови господарю-
вання. Результати наукових досліджень вченого 
впроваджено в роботу організацій (підприємств) 
інвестиційно-будівельного комплексу України.

Пам’ять про видатного науковця, 
фахівця своєї справи, хорошого сім’ янина 
і батька, чуйну і добру людину довго буде 
жити у наших серцях.

Пам’яті д.е.н., професора Б. М. ЛИТВИНА

Наука молода: круглий стіл

13 травня 2009 р. в конференц-залі Центру 
Європейських та міжнародних студій ТНЕУ Рада 
молодих вчених нашого Університету, в рамках свят-
кування Дня науки України, провела  Регіональний 
круглий стіл “Молодіжна наука як невід’ємна скла-
дова університетської наукової роботи: потенціал, 
проблеми та перспективи”. У роботі круглого столу 
взяли участь головний спеці-аліст, інспектор відділу 
професійної та вищої осві-ти управління освіти і 
науки Тернопільської ОДА Теодозія Федорович, 
заступник міського голови Тернополя Леонід Би-
цюра, секретар міста Люблін Кшиштоф Лондек,  
проректор з наукової роботи Тернопільського 
НПУ ім. Володимира Гнатюка  Богдан Буяк, 
завідувач кафедри економічної теорії ТНЕУ 
— д.е.н., Віктор Козюк, начальник науково-
дослідної частини ТНЕУ  Валерій Письменний, 
докторанти, аспіранти, здобувачі із вищих на-
вчальних закладів Тернопілля.

Під час круглого столу молоді науковці акценту-
вали свою увагу на проблемах, які їх цікавлять. Отже, 
було розглянуто такі дискусійні напрямки: роль, місце, 
масштаби та результативність молодіжної науки 
в науковій діяльності Університету: досвід ТНЕУ 
(Монастирський Григорій, к.е.н., доцент; Штокало 
Василь, викладач); труднощі поєднання наукової 
та адміністративної кар’є-ри (Шевченко Андрій, 
к.е.н., доцент; Муравський Володимир, викладач-
стажит); проблема диверсифікації фінансування 
наукових досліджень молодих вчених (Ярощук 
Олексій, к.е.н., доцент); молодий науковець як 
суб’єкт реалізації міжнародних програм (Черка-
шин Максим, заступник керівника Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації “Німецька 
молодь в Україні”, Бойко Зоряна, викладач);  
трансформація моделі підготовки фахівців 
вищої кваліфікації в Україні у світлі Болонських 
ініціатив: позиція молоді (Мельник Юлія, к.е.н., 
Михайлюк Віктор, старший викладач);  студент як 
майбутній молодий вчений: проблема мотивації 
(Фридель Володимир, голова студентського 
наукового товариства ТНЕУ); державна політика 

Тернополяни стають провідниками 
молодої науки в Україні

у сфері молодіжної науки: бар’єри реалізації та 
шляхи удосконалення (Щирба Ірина, Клапків 
Юрій, аспіранти).

 Як зазначив координатор круглого столу 
— к.е.н., доцент, докторант кафедри держав-
ного і муніципального управління, голова 
Ради молодих вчених ТНЕУ, заступник голови 
Президії Західноукраїнської регіональної ради 
молодих вчених Григорій Монастирський, нау-
ка — це дерево, яке з часом дає належні плоди. 
Молода наука нашого регіону ніколи не була 
периферійною. Наші  молоді науковці невдовзі 
вершитимуть науку в Україні, адже вони уже 
зайняли  гідну нішу — нішу інтеграції науки 
України у Європейську науку. І все ж сьогодні 
варто говорити про підвищення статусу 
університетської науки, бо у світі наука тво-
риться насамперед в університетах. Молода 
наука у ТНЕУ об’єднує 405 осіб або  42,3% 
від загальної чисельності штатних науково-
педагогічних працівників. Серед них — 126 
кандидатів наук; 40 — доцентів, один доктор 
наук, 171 аспірант і 5 докторантів. 

Словом, потенціал молодіжної науки у ТНЕУ 
потужний, і рада молодих вчених визначила 
напрямки своєї діяльності. Є у молодих вчених 
й свої проблеми, серед яких матеріальне сти-
мулювання та соціальний захист, забезпечення 
якісного наукового супроводу, психологічні 
та адміністративні бар’єри зростання та ін. 
Тому Рада молодих вчених  розробила напрям-
ки розв’язання цих проблем у ТНЕУ. Адже 
підтримка молодіжної науки є необхідним чинни-
ком зростання результативності університетської 
науки загалом. Без всебічного комплексного 
сприяння становленню та розвитку молодих 
вчених на загальнодержавному, регіональних 
та організаційних рівнях Україна може втратити 
свій науковий потенціал, що, врешті-решт, по-
значиться на рівні її економічного й соціального 
розвитку.

Марія БАЛІцЬКА



Шануй мудрість, а не золото 
(Мелетій Смотрицький).
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 15 травня  на базі Тернопільського 
національного економічного університету 
відбувся  IV   Міжнародний інвестиційний 
форум, метою якого було ознайомлен-
ня вітчизняних і зарубіжних інвесторів із 
потенціалом регіону, його туристичною та 
рекреаційною привабливістю, напрацювання 
партнерських пропозицій щодо реалізації бізнес-
ідей на території Тернопільської області.

У роботі форуму взяли участь представники 
із 24 країн, зокрема: Австрії, Білорусі, Литви, 
Росії, Франції, Швеції, Угорщини, Польщі, 
Болгарії та інших країн. Під час урочистої ча-
стини учасників привітали проректор з наукової 
роботи ТНЕУ, д.е.н, професор Алла  Мельник, 
голова Тернопільської облдержадміністрації 
Юрій Чижмарь, голова Тернопільської об-
лради Олексій  Кайда, заступник Міністра 
економіки України Віктор  Пантелеєнко, за-
ступник Міністра аграрної політики України 
Роман Шмідт, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Білорусь в Україні Вален-
тин Величко, Генеральний Консул Російської 
Федерації в м. Львові Євген Гузєєв, заступник 
начальника Таурагського повіту Литовської 
Республіки, керівник офіційної делегації Рай-
мондас Матемайтис, маршал Підкарпатського 
воєводства Республіки Польща, керівник 
офіційної делегації Зигмунт Холевінські та 
інші. Після вітальних слів та пленарної частини 
інвестиційного форуму було підписано угоду 
про співпрацю Тернопільщини з Підкарпатським 
воєводством Республіки Польща. Даний доку-
мент передбачає співробітництво як у сферах 
економіки, сільського господарства, транс-
порту, так і у сфері науки та освіти. Зокрема, 
досягнуто домовленості щодо співробітництва 
між вищими навчальними закладами регіонів.

Учасники форуму оглянули стендові 
експозиції та ознайомилися з економічним 
потенціалом Тернопільщини. Зацікавленість 
у гостей форуму викликали інноваційні 
пропозиції, виставка наукових праць вче-
них нашого Університету. Учасники за-
ходу також мали змогу дізнатися про но-
вини Європейського Союзу, переглянути 
інформаційні матеріали, запропоновані 
представниками Інформаційного центру ЄС, 
що функціонує на базі ТНЕУ.

Друга частина форуму проходила у 
корпусі № 11 Університету, де проводились 
коопераційні біржі за галузевими спряму-
ваннями. У них взяли участь представники 
вітчизняного та іноземного бізнесу, іноземних 
дипломатичних установ, міжнародних 
організацій, акредитованих  в Україні, кон-
салтингових і фінансових компаній, асоціацій, 
агентств, центрів, фундацій тощо.

Олені Дудкіній, к.е.н., доценту кафедри дер-
жавного і муніципального управління ТНЕУ, 
секретарю Науково-координаційної ради 
Західного наукового центру  НАН України і 
МОН  України в Тернопільській області.

Мельник А.Ф. зачитала наказ ректора ТНЕУ 
від 05.05.2009 р. № 208 „Про відзначення науковців 
Університету з нагоди Дня науки України”, а 
проректор з науково-педагогічної роботи про-
фесор Журавель Г.П. вручив відповідні нагоро-
ди, а саме: оголошено подяку та нагороджено 
цінними подарунками: за керівництво, виконання 
та вагомі результати наукових досліджень 
з пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки: Валерія Гринчуцького, д.е.н., професо-
ра, завідувача кафедри економіки підприємств 
і корпорацій; Юрія Дзядикевича, д.т.н., профе-
сора кафедри інженерного менеджменту; Ірину 
Гладій, д.е.н., завідувача кафедри міжнародного 
економічного партнерства; Івана Фаріона, д.е.н., 
професора, завідувача кафедри економіки, обліку 
та економічного аналізу у сфері соціальної 
інфраструктури; Василя Дем’янишина, к.е.н., 
доцента кафедри фінансів; Богдана Малиняка,  
к.е.н., доцента кафедри фінансів; Володимира 
Кочана, к.т.н., доцента кафедри інформаційних 
обчислювальних систем і управління, директора 
науково-дослідного інституту інтелектуальних 
комп’ютерних систем; Григорія Монастирського, 
к.е.н., доцента, докторанта кафедри державного 
і муніципального управління; за забезпечення 
високої якості видання наукових збірників: 
Степана Шкарабана, д.е.н., професора, гол. 
ред. збірника наукових праць «Економічний 
аналіз»; Євгена Качана, к.е.н., професора,  гол. 
ред. наукового журналу «Регіональні аспекти 
розміщення продуктивних сил України»; Миколу 
Лазаровича, к.і.н., доцента, гол. ред. збірника 
наукових праць „Українська наука: минуле, сучас-
не, майбутнє”; Олексія Ярощука, к.е.н., доцента, 
відповідального секретаря редколегії  збірника 
наукових праць «Економічний аналіз»; Василя 
Файфуру, к.е.н., доцента, відповідального секре-
таря редколегії  наукового журналу «Регіональні 
аспекти розміщення продуктивних сил України»; 
за багаторічну сумлінну роботу з організації 
технічного супроводу науково-дослідної ро-
боти та підготовки науково-педагогічних 
кадрів в Університеті: Валерія Письменного, 
начальника НДЧ; Ольгу Косінську, керуючу 
справами спеціалізованих вчених рад по захисту 
дисертацій. Оголошено подяку та премійовано 
за забезпечення високої якості видання фахових 
наукових журналів та збірника наукових праць (у 
відповідності з  Положенням про преміювання 
науково-педагогічних кадрів): Анатолія Саченка, 
д.т.н., професора, гол. редактора  міжнародного 
наукового журналу „Комп’ютинг”; Євгена 
Савельєва, д.е.н., професора, гол. редактора 
„Журналу європейської економіки”; Аллу Мель-
ник, д.е.н., професора, гол. редактора  наукового 
журналу  „Вісник ТНЕУ”; Богдана Адамика, 
к.е.н., доцента, гол. редактора збірника наукових 
праць молодих вчених ТНЕУ „Наука молода”; 
Ольгу Кириленко, д.е.н., професора, заст.  гол. 
редакторів  наукових журналів  „Вісник ТНЕУ” 
та „Світ фінансів”; Наталію Кравчук, к.е.н., до-
цента, заст. гол. редактора  наукового журналу 
„Світ  фінансів”; Віталіну Куриляк, к.е.н., доцен-
та, заст. гол. редактора „Журналу європейської 
економіки”; Олега Березького, к.т.н., доцента, 
заст. гол. редактора  міжнародного наукового 
журналу „Комп’ютинг”; Володимира Мартиню-
ка, к.е.н, доцента, заст. гол. редактора збірника 
наукових праць молодих вчених ТНЕУ „Наука 
молода”. Оголошено подяку та нагороджено 
грамотами: за високий рівень організації ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних  і гуманітарних 
наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг 
і кредит» та вагомий внесок у підготовку 
студентів-переможців: Ольгу Кириленко, д.е.н., 
професора, завідувача кафедри фінансів; за ви-

сокий рівень організації ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Податкова система України» та вагомий 
внесок у підготовку студентів-переможців: 
Андрія Крисоватого, д.е.н., професора, завідувача 
кафедри податків і фіскальної політики; за ваго-
мий внесок у підготовку студентів-переможців 
Всеукраїнської студентської олімпіади: Ольгу 
Дяків, к.е.н., доцента кафедри управління 
персоналом і регіональної економіки; Оксану 
Тулай, к.е.н., доцента кафедри фінансів; Дмитра 
Шушпанова,  к.е.н., доцента кафедри управління 
персоналом і регіональної економіки; за вагомий 
внесок у підготовку студентів-переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних і гуманітарних 
наук: Ярослава Крупку, д.е.н., професора, 
декана ФОА; Оксану Кузів, д.м.н., професора 
кафедри управління персоналом і регіональної 
економіки; Миколу Матвіїва, к.е.н., доцента 
кафедри міжнародної економіки і маркетингу; 
Наталію Навольську, к. е. н., доцента кафедри 
економіки підприємств і корпорацій; Аллу 
Уніят, к.е.н., доцента кафедри міжнародної 
економіки і маркетингу; Оксану Тулай, к.е.н., 
доцента кафедри фінансів; Людмилу Ільченко, 
к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту ВІЕ ТНЕУ; Ірину Мартусенко, к.г.н., 
доцента кафедри економіки підприємств і 
корпорацій ВІЕ ТНЕУ; Андрія Пукаса, к.т.н., 
доцента кафедри комп’ютерних наук; Ганну 
Балянт, к.е.н., ст. викладача кафедри банківської 
справи; Олександра Годованця, к.е.н., ст. викла-
дача кафедри міжнародних фінансів; Бориса 
Язлюка, викладача кафедри менеджменту 
організацій та інвестицій; Надію Москалюк, ст. 
викладача кафедри інтелектуальної власності та 
приватного права; Людмилу Уніят, к.е.н., доц. 
кафедри економіки, організації і планування в 
АПК; Марію Бригадир, к.психол.н., доц. кафедри 
соціальної роботи; Романа Пасічника, к.фіз.-
мат.н., доц. кафедри економічної кібернетики; 
за перемогу у ІII Всеукраїнському молодіжному 
конкурсі „Новітній інтелект України”: Оксану 
Ящищак, викладача кафедри правового регулю-
вання економіки і  правознавства. 

Якісну та кількісну характеристику молодих 
вчених та їх роль у розвитку науки в Університеті 
озвучив Григорій Монастирський — к.е.н., доцент, 
докторант кафедри державного і муніципального 
управління, голова Ради молодих вчених, — 
підкресливши тісний зв’язок науковців старшого і 
молодшого поколінь. Євген Савельєв — д.е.н., про-
фесор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
та маркетингу, виступаючи, подякував ректорату і 
особисто ректору за постійну підтримку наукової 
роботи в Університеті та привітав присутніх з 
Днем науки.

Після закриття урочистого засідання 
науково-технічної ради з головних напрямків 
наукових досліджень, присвячене Дню науки 
в Україні,  прозвучав Гімн Університету. 

науково-технічної ради Університету 

Алла МЕЛЬНИК,
проректор з наукової роботи,

д.е.н., професор
Фото Михайла БЕНЧА

Університет гостинно 
зустрів учасників 
IV   Міжнародного 

інвестиційного форуму

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю ТНЕУ
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Щоб шанувати, треба мати талант; 
щоб заздрити — таланту не треба (Григір Тютюнник).

 6 травня ц.р.  на юридичному факультеті 
ТНЕУ відбувся круглий стіл на тему «Про-
блеми допуску до адвокатської практики та її 
здійснення в Республіці Польща і  Україні», 
куди були запрошені юристи з Кракова — 
науковці, викладачі права і водночас представ-
ники адвокатського об’єднання «Канцелярія 
адвокатська АККN» Пьотр Констаньскі і 
Марчін Анджієвскі; та з Тернополя — голова 
Тернопільської обласної колегії адвокатів, за-
служений юрист України Міщенко В.В., адво-
кати Дрозда В.П., Пономаренко І.А., Глух А.І.; 
практикуючі адвокати - викладачі ЮФ ТНЕУ 
Цимбалістий Т.О. (голова координаційної ради 
молодих юристів), к.ю.н., доцент Наулік Н.С., 
к.ю.н., доцент Башняк О.С., к.ю.н., доцент 
Паславська О.Я., Михайлюк В.І.; представник 
Головного управління юстиції Тернопільської 
області заступник начальника відділу Ліщина 
Т.П.; заступники голови координаційної 
ради молодих юристів Яциковська О.Я. 
(спеціаліст Головного управління юстиції в 
Тернопільській області), Микитович П.М. 
(заступник начальника відділу управління 
земельних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації); студенти ЮФ 
ТНЕУ.

Знавці своєї справи розглянули актуальні 
проблеми сьогоденні, які стосуються не 
лише практичних навичок адвокатів, але й 
їхньої компетенції та надання юридичних 
послуг. Плідна дискусія тривала понад го-
дину, українські юристи ознайомилися  із 
системою роботи польських спеціалістів, 
особливостями їхньої структури навчання на 
різних спеціальностях права та отримання 
кваліфікаційних рівнів.

Досить жвавим виявилося обговорення 
оплати навчання, стажування та набування 
практики студентами юридичних факультетів 
Польщі. Також були розглянуті важливі питан-
ня щодо можливості практики українських 
адвокатів у Польщі, їхньої співпраці та 
взаємодопомоги. 

Юристи швидко знайшли порозуміння між 
собою, спілкуючись  польською і українською 
мовою.

Захід відбувся за підтримки Координа-
ційної ради молодих юристів та Школи 
польського і європейського права ТНЕУ.

Вісті з юридичного факультету

Юристи Тернополя
і Кракова 

знають свою справу

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в 
Україні Ганс-Юрген Гаймзьот 

23 травня з нагоди проведення Днів 
Європи в Україні Надзвичайний та Повно-
важний посол ФРН в Україні Ганс-Юрген 
Гаймзьот зустрівся зі студентами Українсько-
німецького економічного факультету, рек-
тором та проректорами Тернопільського 
національного економічного університету.

Розпочав зустріч ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор С. І. Юрій. Він 
розповів п. Гаймзьоту про Університет, ак-
центуючи увагу на науковому потенціалі 
вчених, досягненнях студентів та міжнародній 
співпраці.

Виступ пана Посла був присвячений сучас-
ному стану відносин України та Федеративної 
Республіки Німеччина. Ганс-Юрген Гаймзьот 
звернув увагу на питання співро-бітництва 
між Україною та Європейським Союзом і роль 
України у розвитку європейської спільноти. Він 
розповів студентам про інтеграцію України до 
ЄС, питання міжкультурних відносин та пробле-
ми формування нової інтелектуальної еліти.

За словами Ганса-Юргена Гаймзьота, Україна 
потенційно може вступити у ЄС. Передумовами 
до цього є кваліфікована робоча сила, велика 
площа, сприятливе географічне розміщення нашої 
держави. Проте, ще є над чим працювати. Зокрема, 
Конституція України повинна бути модернізована 
для того, щоб відповідати міжнародним вимогам, 
що сприйматимуться Європейським Союзом. 
Потрібно розвивати інфраструктуру та соціальну 
сферу. Це сприятиме залученню до співпраці 
інших країн Європи. Необхідно реформувати 
законодавство та економіку, щоб приблизити 

Україну до вступу в ЄС.
Студенти спілкувалися з паном Послом ви-

нятково німецькою мовою, демонструючи висо-
кий рівень мовної та фахової підготовки. Молоді 
люди цікавилися як економічними, освітніми пи-
таннями, так і питаннями євроінтеграції. Вони 
запитували п. Гаймзьота про шляхи вирішення 
наявних проблем України, перспективність 
розвитку економічних галузей, візовий режим, 
можливості навчання за кордоном.

Інтерактивна зустріч студентів ТНЕУ з 
Надзвичайним та Повноважним послом ФРН 
в Україні Гансом-Юргеном Гаймзьотом – це 
ще одна змога для них дізнатися актуальну 
інформацію про Європейський Союз і пер-
спективи вступу до нього України та отримати 
відповіді на свої запитання.

зустрівся зі студентами Українсько-німецького економічного факультету

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

20–21 травня члени наукових гуртків при 
кафедрі банківської справи «Банківський 
аналітик» та «Грошова парадигма» ТНЕУ взяли 
участь у Польсько-українсько-американській 
конференції « Finance and Banking in Eastern 
Europe during the Financial Crisis». Захід 
відбувся в Ягеллонському університеті (м. 
Краків, Республіка Польща). Офіційна мова 
конференції – англійська. Серед дев’яти 
учасників конференції з України ТНЕУ пред-
ставляли студентки факультету банківського 
бізнесу ТНЕУ Світлана Галещук (член наукового 
гуртка «Банківський аналітик», співорганізатор 
конференції, студентка групи БС-31) та Вікторія 
Дудар (член наукової гуртка «Грошова парадиг-
ма», студентка групи БС-42).

У ході наукової конференції були обговорені 
основні економічні проблеми України, Росії, 

Вісті з кафедри банківської справи

Білорусії, Молдови та Казахстану, проаналізовано 
вплив світової кризи на фінансово-банківські 
системи вищезазначених країн. Цікавими стали 
дискусії з приводу ефективності проведення 
антикризової політики. Під час обговорення 
виступів учасників конференції були сформовані 
прогнози подальшого розвитку економіки країн 
Східної Європи та висловлені пропозиції щодо 
прискорення виходу фінансово-банківських си-
стем України, Росії, Білорусії, Молдови та Казах-
стану з фінансової кризи. Присутніх зацікавила 
лекція професора Портландького державного 
університету Дугласа Кроу з питань регулювання 
фінансових ринків.

Світлана Галещук та Вікторія Дудар от-
римали дипломи і пам’ ятні подарунки за активну 
участь у конференції. Вітаємо їх і бажаємо 
успіхів та нових наукових досягнень!

Студентки ФББ — в Ягеллонському університеті

Інфляція: причини та соціально-економічні наслідки
27 травня відбувся круглий стіл Студентського 

наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри 
банківської справи ТНЕУ на тему: «Інфляція: причини 
та соціально-економічні наслідки», у якому взяли участь 
заступник начальника управління, начальник центру 
інформатизації НБУ Спільник М. Є., к. е. н., професор 
Івасів Б. С, к. е. н., ст. викладач Балянт Г. Р., к. е. н., доцент 
Стубайло Т. С., викладач Прийдун Л. М., гуртківці.

Із доповідями: на тему «Динаміка розвитку 
інфляційних процесів та безробіття в умовах 
фінансової кризи» виступила студентка групи БС-31 
Горбова Інна; на тему «Антиінфляційна по-літика 
України в світлі фінансової кризи» — сту-
дентка групи БС-33 Поврознік Ніна; на тему 
«Монетарна політика НБУ в умовах фінансової 
кризи» —студентка групи БС-31 Матлага Лілія. 
Професор Івасів Б. С. відзначив відсутність 
єдиної економічної політики уряду та програ-
ми монетарної політики НБУ, наслідком чого є 

незлагодженість грошово-кредитної політики. 
На запитання доцента Стубайло Т. С. про 
узгодженість дій НБУ та уряду начальник цен-
тру інформатизації НБУ Спільник М. Є відповів, 
що узгодженості дій уряду та НБУ неможливо 
досягнути, поки в Україні економічні рішення 
будуть підпорядковуватись політичним. За його 
словами, недоцільно здійснювати стабілізацію 
цінової політики лише інструментами НБУ, а 
тому спільність дій з урядом є пріоритетним 
завданням в сучасних умовах.

Підсумував результати круглого столу 
професор Івасів Б. С., зауваживши, що для 
мінімізації негативних явищ в економіці 
України та інфляційних процесів потрібна, на-
самперед, узгодженість дій уряду та НБУ щодо 
здійснення чіткої єдиної та прозорої політики, 
а також проведення своєчасних та адекватних 
регулятивних та наглядових заходів.



№6 (347), 31 травня 2009 р. 5

Не сій ані жита на межі, 
ані мудрості на серці нерозумних (Данило Заточник).

Рідна мова … Неповторна, співуча, 
мелодійна, бо увібрала в себе шум вічнозелених 
смерек, гомін полів і річок, запах лугів і трав. 
Переткана червоною калиною, хрещатим 
барвінком, вишневим цвітом, запашною 
рутою-м’ятою. Сила слова безмежна! Воно 
здатне робити диво. Бо хоч вмирало з голоду 
і бідувало, переслідувалось і заборонялось, але 
вистояло. Вистояло і відродилось, “воно знову 
оживає і сміється знову”, хвилює найтонші 
струни людського серця. 

Сьогодні українська мова не лише 
відроджується, але і набуває неабиякої 
популярності у світі.  І доказом цього ста-
ла перша в Україні олімпіада з української 
мови  серед слухачів підготовчих відділень 
для іноземних громадян, яка відбулася 12-
13 травня у ТНЕУ. У ній взяли участь по-
над тридцять юнаків та дівчат з Київського 
національного університету імені Тара-
са Шевченка, Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Львівської 
політехніки,  студенти  нашого Університету, 
Львівського національного медичного 
університету, Київського коледжу зв’язку, 
Тернопільського державного медичного 
університету,  Тернопільського державного 
технічного університету, Івано-Франківського 
національного медичного університету, 
Криворізького технічного університету та 
інших вищих навчальних закладів України.

Богдан Луців, проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) 
ТНЕУ: «Думаю, що обравши Тернопільський 
національний економічний університет базо-
вим для проведення олімпіади, учасники не 
помилилися. Адже наш Університет – один 
із провідних вищих навчальних закладів 
України. Тут навчаються майже  30 тисяч 
студентів, 120 з яких – іноземці.

Ми  пишаємося своїми випускниками. Се-
ред них – президент України Віктор Ющенко. 
Вчорашні студенти стали провідними спеціа-
лістами в різних галузях економіки. Нещодавно 
ТНЕУ пройшов успішне ліцензування та пер-
ший етап міжнародної акредитації, а це означає, 
що ми вийшли на якісно новий рівень надання 
освітніх послуг -  міжнародний, і сподіваємося, 
що сьогоднішні студенти гідно продовжать 
справу своїх попередників та стануть відомими 
державними діячами і спеціалістами на теренах 
України та інших країн світу».

 Інна Стешин, завідувач підготовчого 
відділення для іноземних громадян Терно-
пільського національного економічного 
університету: «Ми горді з того, що сьогодні 
до нас завітали представники провідних  
вищих навчальних закладів України, де 
підготовка іноземних студентів ведеться 
уже не перший рік, а в деяких – не перше 
десятиліття. Наш Університет в цьому плані - 
досить юний, адже  підготовче відділення для 
іноземних громадян ТНЕУ працює лише три 
роки. Але за цей короткий час ми створили по-

тужну навчально-методичну базу, підготували 
до вступу у ВНЗ України  іноземців, які пока-
зали високий рівень знань з української мови. 
І ми готові переймати досвід колег з інших 
університетів,  готові до співпраці та обміну 
досвідом. Надіємося, що такі заходи стануть 
традиційними».

 Віктор Кревс, декан підготовчого 
в ідд ілення  для  іноземних  громадян 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Хочу відзначити, що 
ініціатива ТНЕУ провести олімпіаду для 
слухачів підготовчих відділень для іноземних 
громадян дуже своєчасна. Ми дякуємо  
керівництву Університету і всім, хто долу-
чився до  її проведення, та сподіваємось, що 
вона стала корисною як  для студентів, так 
і  для викладачів. Головне в олімпіаді -  не 
результат, а ті знайомства, знання, враження, 
які залишаться на все життя».

Суховенко Наталія Іванівна, завідувач 
підготовчого відділення Криворізького 
технічного університету: «Незважаючи на те, 
що українська мова як державна вперше отри-
мала статус з прийняттям 28 жовтня 1989 року 
Закону України „Про мови в Українській РСР», 
- тільки із здобуттям Україною незалежності 
розпочався процес українського мовного 
відродження. Знаковим став той факт, що 
олімпіада була проведена саме на заході 
України, адже тут є  головне –  мовне середо-
вище. І ми щиро вдячні адміністрації ТНЕУ, 
викладачам, усім, хто долучився до організації 
та проведення такого прекрасного свята – свята 
рідної мови, рідного слова».

Незабутньою родзинкою вечора став 
концерт «В сім”ї великій…», в якому  взяли 
участь слухачі підготовчих відділень для 
іноземних громадян з різних ВНЗ України, 
учасники таких відомих колективів Тернополя 
як «Альянс», «Євроданс», а також лауреат 
всеукраїнських  та міжнародних фестивалів 
Ірина Новомлинська (див. фото на 8 стор.). 

Учасники олімпіади охоче мандрували  
відомими місцями нашого рідного Тернополя, 
а також Збаразького замку.

Час та обставини  показують,  що роль 
української мови та самобутньої  культури в 
захисті  національної ідентичності українців  
невичерпна. Але сьогодні нам потрібні нові 
ентузіасти, свідомі того, що без власної мови 
й культури в нас і наших нащадків не буде 
майбутнього.

Пізнання світу через національне слово 
є надзвичайно важливим. І кожен  педа-
гог повинен це пам’ятати і навчати цьому  
студентів, адже мова дається одвіку і довіку, це 
спадкоємність не лише в межах роду, а й народу. 
І ми пишаємося тим, що маємо унікальну на-
году популяризувати рідну мову, поширювати 
українське слово та культуру по всьому світу.

 Тетяна ЯНКОВА, 
викладач кафедри іноземних мов для ЗЕД 

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його мова, ота жива схо-
ванка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє 

життя, і свої сподіванки, розум, досвід.         Панас Мирний 

Українська мова стає все популярнішою у світі

Лише з Божественною 
Премудрістю зможе 

відбутися 
«планета людей»

На запрошення декана факультету 
довузівської, післядипломної та магістерської 
підготовки Олега Іващука та кафедри філософії 
і політології 19 травня наш Університет 
відвідав доктор філософських наук, профе-
сор Київського національного університету 
імені Тараса шевченка Володимир Ільїн (див. 
фото вгорі).

У рамках загальнокафедральної теми 
«Філософія економіки: людина у світі рин-
кових відносин» професор Ільїн прочитав 
для студентів факультету аграрної економіки 
і менеджменту лекцію на тему: «Людина в 
контексті метафізичних смислів екологізму 
та фінансизму».

Обговорення лекції пройшло жваво. Сту-
денти та викладачі, які були присутні на лекції, 
а саме: зав. кафедри філософії та політології, 
професор Тетяна Гончарук, доценти кафедри 
Ігор Дмитрів, Михайлина Шумка, Миросла-
ва Гурик, викладачі Надія Джугла, Руслан 
Чигур та заступник декана з денної форми 
нав-чання ФАЕМ, доцент Микола Горлачук 
поставили виступаючому низку змістовних 
проблематичних запитань. Зокрема, студентів 
зацікавила еволюція грошей, їх природа та 
вплив на людину. Особливо розгорнулася 
дискусія довкола запитання доцента Миколи 
Горлачука: «Як оцінюють сьогодні філософи 
та економісти працю Карла Маркса «Капі-
тал?» Із запитань було зрозуміло, що студентів 
турбує проблема їхнього майбутнього. 
Тому й вони запитували: «Наскільки можна 
стверджувати, що сьогоднішня цивілізація 
є фінансовою цивілізацією?», «Чи настане  
мить, коли гроші зникнуть з обігу?», «Як 
правильно вважати: сьогодні існує  світова 
економічна чи фінансова криза?»...

Невимушене спілкування видатного про-
фесора зі студентами залишило добрий слід 
та надію на тривалі стосунки.

Залишається тільки сподіватися, що 
в раціоналізованому, економізованому, 
огрошівленому світі збережеться розуміння: 
все мине, все пройде, однак залишиться те 
зло і те добро, та глупота і та мудрість, те 
потворне і та краса, які ми здійснили. Але 
для цього потрібна людина, котра зможе їх 
розрізняти, — мисляча, розуміюча. Чи буде їй 
місце в новому світі? Чи залишиться Софія, 
Божественна Премудрість, і надалі тим одкро-
венням, без якого не може відбутися «планета 
людей» А. де Сент-Екзюпері і не може збуду-
вати затишний «дім буття»? 

Відповідь диктує сучасність.
Кафедра філософії та політології
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Неможливо всебічно і грунтовно визначити людські вчинки, 
не враховуючи їхніх закономірностей та одвічної волі неба (Богдан Хмельницький).

Кафедра документознавства, 
інформаційної  діяльності  та 
українознавства під керівництвом 
д.і.н., професора Оксани Гомотюк 
орга-нізувала   14 травня 2009 р. 
зустріч студентів Університету з 
представниками київського ви-
давництва “Грані-Т”. Майбутні 
економісти зацікавлено слухали PR-
менеджера видавництва Лесю Пар-
хоменко, професійну письменницю 

Марину Павленко і знану у нашому краї (і не тільки) художницю Терезу 
Проць, твори яких вийшли у світ у згаданому видавництві. Неабиякий 
інтерес викликала інформація про III Всеукраїнського конкурсу на 
кращі твори для дітей “Золотий лелека”, який проводиться з метою 
розвитку сучасної української дитячої літератури, пошуку нових обда-
рованих авторів, які пишуть для дітей... Цілком можливо, що студенти 
чи працівники нашого Університету також долучаться до написання 
художньої літератури для дітей, і тоді “Золотий лелека” принесе їм і 
чималу грошову премію, і наклад книжок, які вийдуть у видавництві 
“Грані-Т”.  Детальніше — на сайті www.grani-t.com.ua

 ВІТАННЯ НАшИМ 
ЮВІЛЯРАМ!

У травні  святкують свій ювілей Світлана Федорівна Харчук 
— провідний економіст бухгалтерії; Віра Олександрівна Демуш — 
провідний економіст НДЧ; Марія Гаврилівна Мендюк — двірник 
Калуського НКЦ; Галина Іванівна Румянцева — ст.викладач кафедри 
загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського 
факультету; Людмила Миколаївна Черевична — сторож Кримського 
НКЦ; Богдан Григорович Гриців — двірник; Ірина Богданівна Щесняк 
— прибиральниця ЧІПБ; Марія Іванівна Головата — двірник; Надія 
Миколаївна Підлужна — викладач кафедри обліку і контролінгу в 
промисловості; Ярослав Степанович Галькович — двірник; Тетяна 
Олександрівна Верещак — ст.лаборант НДЧ; Тамара Миколаївна Попо-
вич — ст.викладач кафедри державного і муніципального управління;  
Лідія Олексіївна Фесенко — чергова гуртожитку; Зіновія Миколаївна 
Борисяк — ліфтер; Ірина Богданівна Шабдінова — оператор ЕОМ 
кафедри ЕММ; Валентин Васильович Смиричинський — доцент 
кафедри менеджменту організацій та інвестицій; Марія Миколаївна 
Гасай — методист 1 кат. навчальної лабораторії з дистанційної освіти; 
Марія Михайлівна Гуменна — прибиральниця; Надія Євгенівна Лука-
шова — ст.лаборант кафедри економічної кібернетики.

Вітаємо ювілярів Університету      і щиро віншуємо: 
Ми з ювілеєм Вас вітаєм, — щоб стільки ж разів ще весна цвіла!
Сьогодні щиро Всім бажаєм здоров’я, щастя і тепла.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб добре велося при кожній хвилині,
Щоб горе минало і йшло в небуття,
Щоб радість завжди дарувало життя.

Незабутні зустрічі...

УСМІшКИ, СЛьОЗИ І КВІТИ...
35 років збігли 

гривастими конями... 
35 років за плечи-
ма, а очі... Очі сяють, 
як в оті незабутні 
юні роки, коли, от-
римавши дипломи 
спеціаліста, випурх-
нули пташенятами 
у світ з гнізда рідної 
Alma-mater. Сьогодні 
— це солідні особистості з мудрим життєвим досвідом, з посивілими 
скронями, з вагомими здобутками на професійній ниві...

Та для ровесників, одногрупників вони залишаються просто: 
Ігор Тимош, Роман Чубко,  Наталя Терещук (Зубрицька), Ліля Свірик 
(Біркова), Наталя Гудим (Коваль), Ольга Артюхіна (Бойко), Олександр 
Климов, Олександр Бірюков, Василь і Марія Галайко, Ігор Якимов, 
Аня Алексевич (Журавель), Люба Канюк, Аня Войтків, Юрій Коваль-
ков, Шимчишин, Шамрай (Пономаренко), Сокальська, Марущак... 
Покинувши невідкладні справи, — приїхали до ТНЕУ зі Львова й 
Івано-Франківська, Києва і Черкас... Витали у повітрі галицький 
діалект,  закарпатська говірка і кримський акцент... Радістю сповнені 
душі випромінювали щастя від зустрічі з юністю...

Вітаючи випускників 1974 року, проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор Григорій Журавель наголосив, що усі випускники 
є гордістю Університету, чимало з них вписані до Золотого Фонду 
нашої держави. ТНЕУ радіє зростанню кожного, особливо коли вони 
наголошують, що є випускниками Тернопільського національного 
економічного університету. 

Радість зустрічі випускників розділила Марія БАЛІцЬКА

ОСНОВИ ТеОРІї МІжНАРОДНИх 
ВІДНОСИН

 студентам ТНеУ читали науковці з Польщі і Франції
Тернопільський національний економічний університет, на за-

прошення кафедри філософії та політології, відвідали представники 
мерії міста еврон (Франція) і бургомістр  міста Альверне (Польща) та 
його радники. Гості прочитали лекцію з курсу «Політологія» на тему 
«Основи теорії міжнародних відносин» та провели круглий стіл на 
тему «Досвід місцевого самоврядування Франції, Польщі та України», 
у якому взяли участь науковці кафедри філософії та політології ТНеУ, 
представники органів місцевого самоврядування України. Учасники 
круглого столу порівнювали бюджети міст, системи оподаткування, 
взаємодію органів самоврядування з місцевими громадами.

Ігор ДМИТРІВ, к.філос.н., доцент

Дні Європи у Тернополі

“Золотий лелека” кружляв над 
Університетом

Найвагоміший капітал — 
власні знання!

хроніка травня — коротко... 

В рамках Днів Європи у Тернополі, частина заходів проводилися 
у ТНЕУ. Зокрема, у Залі Академічної Ради Університету 22 травня 
відбулася Конференція ЄС-Україна з питань освіти та молоді. Вітаючи 
учасників конференції, ректор ТНЕУ Сергій Юрій говорив про винят-
кову можливість студентів Університету навчатися у вузах ЄС і їхнє 
рішення набуті знання втілювати у рідній державі, як це зробили випуск-
ники Україно-німецького економічного факультету, отримавши другий 
диплом — випускника Дрезденського технічного університету.

Про програми ЄС, за якими молодь України навчається у країнах 
ЄС, інформував учасників конференції керівник відділу політики, 
преси та інформації Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель, акцентуючи 
увагу на зацікавленості до Програм з боку молоді, про що свідчить 
щорічне збільшення учасників Програм. ТНЕУ — партнер, котрий  
брав участь у різних  Програмах, а «Кризовий аналіз і прийняття 
рішень в Україні» своїм завданням має задіяти магістерські програми 
з кризового аналізу і прийняття рішень; інші програми повинні поліп-
шити знання як інтегруватися у ЄС.

Ректор ТНЕУ Сергій Юрій, доповнюючи, наголосив, що до ЄС 
можна інтегруватися за різними програмами, та найперший крок — 
власний капітал: знання! І отримати їх можна у ТНЕУ.

Ми — спадкоємці цінностей держави!
22 травня в актовій залі ТНЕУ відбувся звіт творчих колективів 

Університету. У концерті взяли участь кращі художні колективи та 
виконавці Університету. 

У рамках звіту працювала виставка творчих робіт — вишиванки, 
малюнки, вироби з бісеру...

Під час концерту нагороди з рук проректора з питань гуманітарної 
освіти та виховання Богдана Адамика отримали талановиті студенти — 
нинішні випускники Університету, які протягом п’яти років навчання 
у ТНЕУ дарували своє мистецтво глядачам.

Свою думку про художні колективи Університету (див. газету №4 
за 30 квітня ц.р.) сказало й поважне журі, наголосивши, що у ТНЕУ 
навчаються талановиті спадкоємці цінностей держави!
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Життя людське завмерло б на одній точці, 
якби юність не мріяла (Костянтин Ушинський).

5 травня у Тернопільському національному 
економічному університеті відбулося засідання 
виконавчого комітету Тернопільського облас-
ного відділення НОК України. На заході йшло-
ся про досягнення та проблеми олімпійського 
руху Тернопільщини.

Голова обласного відділення НОК України, 
ректор ТНЕУ, професор С. І. Юрій у вступно-
му слові наголосив, що мета засідання – вша-
нувати вагомі здобутки спортсменів та зверну-
ти увагу представників влади, громадських та 
спортивних організацій, журналістів на те, що 
спорт на Тернопільщині потребує більш дієвої 
підтримки. «Наш край щедрий на спортивні 
таланти, –  сказав Сергій Ілліч. – У цьому ми 
переконуємося, коли на       п’єдестал поша-
ни піднімаються тернопільські біатлоністи, 
важкоатлети, борці, волейболісти та пред-
ставники інших видів спорту. Але успіхи 
можуть бути і вагомішими, якщо створити 
сприятливіші умови для вдосконалення 
спортивної майстерності.» За словами рек-
тора, в обласному центрі нема повноцінного 
спортивного комплексу –  центру виховання 
перспективних спортсменів.

Під час урочистої частини засідання було 
відзначено успішні виступи головної жіночої 
волейбольної команди Тернопільщини « 
Галичанка-Динамо-ТНЕУ» та кращих спор-
тсменок області. «Галичанка» – володар чис-
ленних нагород, зокрема, бронзовий призер 
Чемпіонату України серед клубів суперліги.

Закінчився захід словом Сергія Ілліча, 
у якому він висловив своє сподівання, що 
здобутки студентів Тернопільщини примно-
жуватимуться, а проблеми, що були підняті 
під час засідання виконавчого комітету 
Терно-пільського обласного відділення НОК 
України, втілюватимуться у життя.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Олімпійський рух 
Тернопільщини

Спорт

ВІТАЄМО! 
* призерів Кубка України з веслування на 

байдарках та каное (м.Дніпропетровськ, 13-
17.05.09 р.) Антона Бєлєнького (МОз-21, ФеУ) 
і Костянтина Мельничука (БСз-24, ФББ);

*  призерів Чемпіонату Європи зі 
спортивного самбо, який відбувся 15-17 
травня 2009 р. у м.Мілан (Італія), — Олену 
Сайко (до 64 кг,  II  місце), ФББ; Марію Семенюк 
(до 68 кг, III місце), АДМ;

* призерку Чемпіонату України з важкої 
атлетики серед юніорів, який відбувся у 
м.Сніжне Донецької області 28.04.-01.05.2009 
р., — Мирославу Виздрик (II місце).

Економуніверситет-
Енерго

Воно пройшло минулої п’ятниці на 
спортивних майданчиках ТНеУ. Уже 
той факт, що у спортивних дійствах 
взяли участь понад двісті юнаків та 
дівчат, а почесними гостями були такі 
відомі у минулому футбольні “зірки”, як 
Анатолій Дем’яненко, Андрій Баль, Олег 
Кузнєцов, Володимир Лозинський, Ігор 
Яворський, свідчить про грандіозність 
заходу.

Ще кілька років тому там була автостоян-
ка... Та минуло не так багато часу, як поруч із 
п’ятим гуртожитком ТНЕУ з’явився спочатку 
один спортмайданчик із штучним покрит-
тям, а минулої п’ятниці відбулося урочисте 
відкриття і другої стандартної арени для за-
нять з ігрових видів спорту. 

Саме до цієї події й було приурочене 
спортивне свято, у якому взяли участь учні 
тернопільських шкіл, які систематично 
займаються у різних спортивних секціях. А 
організаторами його стали Тернопільське 
обласне відділення 
Н О К  Ук р а ї н и , 
яке очолює рек-
тор ТНЕУ Сергій 
Юрій, студентсь-
кий спортивний 
клуб “Універ” (за-
ступник президента 
– Роман  Циквас), 
міжнародна гро-
мадська організація 
“Діти – фундація 
з ірок  св ітового 
спорту” (президент 
Пітер Єнсен — див. 
фото) та обласний 
центр “Спорт для 
всіх” (голова – Во-
лодимир Ванджу-
ра). Завдяки їх зу-
силлям і стало можливим проведення цього 
“Свята спорту – дітям”, почесними гостями 
якого були відомі футбольні майстри, колишні 
провідні гравці київського “Динамо” та 
тернопільської “Ниви” Анатолій Дем’яненко, 
Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Володимир 
Лозинський, Ігор Яворський. Вони, до речі, 
не лише брали участь в урочистій церемонії 
спортивного дійства, а демонстрували свою 
майстерність під час проведення футбольного 
турніру серед дитячих команд. 

Особливо приємно відзначити, що ці 
змагання, які проходили на новозбудованих 
майданчиках ТНЕУ, викликали чималий 
інтерес у любителів спорту нашого міста. І 
вони досить емоційно реагували на кожну вда-
лу комбінацію, виконану не лише відомими 
майстрами шкіряного м’яча, а й юними 
футболістами, які з часом неодмінно грати-

муть так, як це робили Анатолій Дем’яненко, 
Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Володимир 
Лозинський, Ігор Яворський,.

Під час церемонії відкриття цього спор-
тивного заходу було висловлено чимало 
аргументів щодо важливості й корисності 
його проведення. Зокрема, у вступному 
слові ректор ТНЕУ, професор Сергій Юрій 

зазначив: “Безсумнівно, що сьогодні 
наш університет може гордитися 
тим, що маємо змогу проводити  
на новозбудованому спортивному 
комплексі це свято для дітей. Не усі 
вірили, що ми зможемо перетворити 
колишню автостоянку у місце, де 
оздоровлюватимуться наші студен-
ти, займатимуться спортом учні 
навколишніх шкіл. Але ми це зробили. 
І зараз маємо можливість подару-
вати дітям спортивне свято, на яке 
запросили футбольних кумирів, аби 
вони передали юним свій досвід, свою 
майстерність. Ми робимо це з пер-
спективою, бо переконані, що усі ці 
юнаки і дівчата, які нині зібралися на 
наших спортмайданчиках, невдовзі 
обов’язково стануть студентами 
ТНЕУ”.

Відомий футболіст Олег Кузнецов зазна-
чив, що подібні заходи важливі для майбут-
нього дитячого спорту. Ще одна зірка футболу 
Андрій Баль наголосив на тому,  що держава 
повинна розвивати, плекати всі паростки, 
помічати тих, хто організовує такі свята, 
підтримує школярів...

Усі виступаючі були одностайними у тому, 
що необхідно якомога більше уваги приділяти 
фізичному загартуванню молодого покоління, 
пропаганді здорового способу життя.

Спортивні вісті

СВЯТО СПОРТУ — ДІТЯМ!

На світлині —
переможці міні-футбольного турніру

На світлині — 
голова Тернопільського обласного відділення 

НОК України, ректор ТНЕУ Сергій Юрій віддає пас 
заслуженому майстру спорту СРСР,  

провідному гравцю київського «Динамо» 
Анатолію Дем’яненку 

Завершився чемпіонат України з ганд-
болу серед жіночих команд вищої ліги. В 
останньому турі тернопільська команда 
“Економуніверситет-Енерго” здобула дві 
технічні перемоги над другою командою 
запорізького “Мотора”, яка через фінансові 
труднощі не прибула до Тернополя. У 
підсумку наші дівчата посіли в чемпіонаті 
друге місце, поступившись тільки харківській 
“Панацеї”, яка завоювала перепустку до 
суперліги національного чемпіонату.

Минулої п’ятниці нашим гандболісткам 
урочисто вручили срібні медалі. Символічно, 
що нагороди дівчата отримали з рук ректора 
ТНЕУ, голови обласного відділення НОК 
України, професора Сергія Юрія.

двічі перемогла

Ярослав МАРМАш 
(Дайджест “Свободи”)

Фото Михайла БЕНЧА
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ЗАМРІЯНА ДУшА ПОеТА...

Знайомтесь — учасниця  зразкового  
ансамблю танцю  «Рожева пантера» 

Роксолана МАЛИНЯК

Квіти сивочолому ветерану Другої 
світової війни подарував Богданчик 

Монастирський

Знайомтесь —відмінниця навчання 
(ФМБМ), володарка гран-прі фести-
валю «Червона калина», талановита 

Ірина НОВОМЛИНСЬКА

Завдяки профспілковому комітету працівників ТНЕУ ми  здійснили мрії — 
побували у древньому Кам’янці-Подільському 
і легендарному Хотині. Екскурсія — незабутня!

 Любов Франчук, інженер навчального управління
і Наталія Сулятицька (фото)

У наступному номері 
«Університетської 

думки» читайте про:
* Сесії, які  для випускників 

стають останніми сходинками пе-
ред порогом самостійного життя

* Новітній інтелект  України
* Як у ТНЕУ обирали голову 

студентського самоврядування 
* Омріяні  Нідерланди
* Мальовничий Дрезден
* Кодекс честі  у вищих  нав-

чальних  закладах
* Репродуктивне та статеве 

здоров’я молоді
* Вечірку в рамках  Днів 

Європи у Тернополі  ...та інші  
цікавинки з життя Університету

Коли зійде на небі перша зірка,
Торкаючись замріяних небес, —
Тоді тихесенько, 
        немов навшпиньки
У мої сни зненацька ти прийдеш.

Для мене ти чужий, 
        а,  може, близький.
Пречистий, 
  наче вранішня зоря, —
Встигає сяйвом небо засвітити 
Й втікає непомітно за моря...

Картини споглядаю ці  щоночі
І бачу в них тебе, мов наяву.
Чекаю знову зустрічі з тобою,-
Чекаю з нетерпінням свого сну.

Ірина ЛЕВИцЬКА 
(ОПОДм-51, ФФ)

Чекаю зустрічі 
з тобою...

Написано серцем

Музика дощу...
Послухай музику дощу
І шелест листя під ногами.
Це доповняє біль весь мій,
Той біль, котрий є поміж нами.

Послухай музику дощу —
Грози столітньої зітхання...
Хіба ж симфонію не цю
співа твоє розчарування?

Послухай музику дощу,
дерев молитви ледве чутний,
віддай комусь любов свою, —
вона у болю теж присутня.

Послухай музику дощу,
послухай серцем ніжні звуки,
ти вже готовий, на краю...
Поділиш з вітром земні муки.

Послухай музику дощу...
Послухай, може, легше стане,
а, може, ...ти...кричи в грозу!
Бо на душі жахливі рани...

Послухай музику дощу
І шелест листя під ногами...
Не плач, коли почуєш «йду», —
вже все закінчилось між вами...

Богдан ЯВОРСЬКИЙ

Чудовий світ
Перед сном ти усміхнися,
      Перед сном ти помолися, —
І присняться сни чудові:
              Гарні, добрі, кольорові.
І коли прокинешся ти, —
           Нараз захочеш доброти...
І посипляться із неба
                   Чесність і ласкавість,
Щоб навіки відігнати 
      брехню і лукавість...
Й заживемо ми тоді 
                          усі безтурботно,
У раю, де ягнята 
       лежать біля вовка...

Марія цУРІК (МО-21)

Душа поета, 
як криниця, —
В ній слово золотом
                  іскриться,
Думки із небуття 
                        летять,
І пам’ять спогади роять.
Душа поета, як могила,
Що сто думок в собі укрила:

Бажання, спогади і мрії,
Навік поховані надії...
Душа поета, як життя, —
В ній Правда схованя уся,
Він сам не зна, чого шукає,
Навіщо в серце заглядає.
Душа поета — це крик болю,
Несправедливість злої долі,
Це сльози тихі серед ночі
І сумом сповненії очі...
Душа поета — це страждання,

Відштовхнуте 
навік кохання,

Поранені думки 
і мрії

І  к и м о с ь 
знищені надії...

Д у ш а  п о е т а 
блиск  води —

Біжить, сама не зна, куди...
І прагне щастя й чистоти,
Але не може віднайти...
Душа поета не мовчить,
Словами Правди в світі вчить
І серце зранене розрадить
Й стежки до Істини порадить.
Сама ж, пізнавши дух покори,
Здійметься до небес, в простори,
Блаженна у щасливім леті
Замріяна Душа Поета!
Олена САБАТЮК (УПЕП-32)


