
Поважати кожну людину, як самого себе, і поводитися з ними так, як ми бажаємо, щоб з нами 
поводилися, — від цього немає нічого вищого (Конфуцій).
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Збулось Христа 
священне слово — приніс 

Він втіху для людей

Звичаї нашого народу

На 50-й день після Воскресіння Хри-
стового з небес на апостолів зійшли 
вогненні язики Духа Святого. І заговори-
ли вони різними мовами, щоб йти в наро-
ди і проповідувати вчення Ісусове. День 
зішестя ще зветься П’ятидесятницею, 
Трійцею, а в народі — Зеленими свя-
тами. У понеділок після Трійці Церква 
святкує празник Святого Духа. Цей 
день призначений для віддання особливої 
честі Святому Духові як третій Божій 
Особі.

Три перших дні перед Трійцею і 
три після неї називають Зеленим 
тижнем. Він починається з четверга, 
коли дівчата йдуть в ліс або на поля 
і там «завивають вінки на всі свят-
ки», співаючи при цьому пісень. Вінки 
плетуть з чебрецю, незабудок, інколи 
вплітають й полин та, розібравшись 
по парах, завивають вінки на березі. 
На Трійцю їх розвивають. Кожна пара 
розглядає свій вінок: чи ще свіжий, чи 
вже зів’яв? По цьому судять про своє 
щастя чи...У суботу найстарший газда 
вирушає за клечанням — гіллям дерев. 
Звичай клечати на Зелені свята помеш-
кання має не тільки глибоке язичницьке 
коріння, а й церковне. У день, коли Дух 
Святий зійшов на апостолів, вони пере-
бували в хаті, прикрашеній зеленню.

У Зелену неділю зранку люди вбира-
лися у святковий одяг і йшли до храму. 
Після літургії йшли хресним ходом до 
криниць і кропили їх свяченою водою...

На фото — Ікона Джованні Мецца-
ліра, XX ст. «Зіслання Святого Духа»

Модернізація технологій управління 
у системі державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування

На світлині:  у президії  — (зліва направо) 
декан ФДПМП ТНЕУ Олег Іващук; коор-
динатор магістратури ФДПМП Людмила 

Лебединська, ректор ТНЕУ Сергій Юрій, на-
чальник Управління організації професійного 
навчання державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Головно-
го управління державної служби України 

Ліна Сергієва, в.о. начальника Управління 
державної служби Головного управління 

державної служби України в Тернопільській 
області Тетяна Стойко;  

за трибуною —   про сучасні виклики до 
управлінської діяльності в системі державної 
служби на регіональному рівні та напрями їх 
подолання доповідає перший заступник голо-

ви Тернопільської ОДА Андрій Фліссак

Міністерство освіти і науки України, 
Головне управління державної служби 
України, ТНЕУ, Управління державної 
служби головдержслужби України в 
Тернопільській області провели 18-
20 червня ц.р. у залі засідань спец-
рад Тернопільського національного 
економічного університету Науково-
п р а к т и ч н и й  с е м і н а р  н а  т е м у 
«Модернізація технологій управління у 
системі державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування».

Учасників семінару привітали рек-
тор ТНЕУ, д.е.н., професор Сергій 
Юрій і проректор з наукової роботи 
ТНЕУ, д.е.н., професор Алла Мельник. 
Про сучасні виклики до управлінської 
діяльності в системі державної служби 
на регіональному рівні та напрями їх 
подолання доповів присутнім перший 
заступник голови Тернопільської ОДА 
Андрій Фліссак; напрями управління роз-
витком системи підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування пред-
ставила слухачам начальник управління 
організації професійного навчання дер-
жавних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування Головного 
управління державної служби України 
Ліна Сергієва; модернізацію технологій 
управління в системі місцевого са-
моврядування: інституційні бар’єри 
та підходи до реалізації запропонував 
докторант кафедри державного і муні-
ципального управління ТНЕУ Григорій Мо-
настирський; про адаптацію професійної 
підготовки державних службовців до змін 
у технологіях управління доповіла коор-
динатор магістратури ФДПМП ТНЕУ 
Людмила Лебединська; про практичну 
роботу Тернопільського регіонального 
Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та 
організацій з питань підвищення квалі-
фікації державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування до 
сучасних викликів прозвітував директор 

Центру Геннадій Яворський; інноваційні 
підходи до оцінювання ефективності 
державної служби запропонувала доцент 
кафедри державного і муніципального 
управління ТНЕУ Тетяна Желюк.

Учасники науково-практичного 
семінару протягом трьох днів пра-
цювали у проблемних групах «Запро-
вадження інноваційних управлінських 
технологій в системі державної служби 
та служби в органах місцевого самовря-
дування в контексті підвищення якості 
управління», «Інноваційні технології 
ресурсного забезпечення функціональної 
діяльності органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування», 
«Адаптація професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації держав-
них службовців до змін в технологіях 
управління», напрацювали своє бачення 
на кожну проблему і чітко виражені 
пропозиції. Під час роботи семінару  
відбулася презентація магістерської 
програми «Державна служба» ТНЕУ 
та виїзне ознайомлення з практикою 
функціонування інститутів державної 
служби та служби в органах місцевого са-
моврядування Тернопільської області.

Марія Баліцька
Фото Оксани Святковської



Дві речі славлять історики 
всіх країн і народів — успіх і власну гідність (Ліон Фейхтвангер).
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У червні  свят-
кують свій ювілей 
викладач кафедри 
соціальної роботи 
Теодозія Йосипівна 
Буда,  прибираль-
н и ц я  С ва л я в с ь -
кого НКЦ Марія 
Василівна Папп,  
прибиральниця корпусу №5 Любов Федорівна 
Черній,  доцент кафедри економіки, організації 
і планування в АПК Марія Григорівна 
Пушкар, ст.лаборант кафедри міжнародної 
економіки та маркетингу Ніна Сергіївна 
Черевко,  інспектор відділу кадрів Оксана 
Орестівна Лазорко, інженер з постачання 
видавництва «Економічна думка» Григорій 
Іванович Нестерчук,  провідний інженер 
навчальної лабораторії з дистанційної освіти 
Світлана Григорівна Вініченко, начальник 
Центру підготовки офіцерів запасу Володи-
мир Іванович Гукалюк, ст.лаборант кафедри 
фінансів суб’єктів господарювання і страху-
вання Оксана Василівна Савка, директор бази 
відпочинку «Оселя Університетська» Олег 
Павлович Пивовар, завідувач гуртожитком 
№2 Оксана Володимирівна Олійник,  керівник 
народного колективу відділу художньої 
творчості Руслан Васильович Іщук,  доцент 
кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері 
Василь Антонович Дерій;

у липні  святкують свій ювілей директор 
спортивно-оздоровчої бази «Жорнава» Леонід 
Леонідович Знаменський, прибиральниця 
Івано-Франківського інституту менеджменту 
Анна Михайлівна Василишин, завідувач секто-
ром бібліотеки Галина Михайлівна Береза, при-
биральниця корпусу ФББ Надія Павлівна Ба-
ран, методист Вінницького інституту економіки 
Людмила Григорівна Захарова, викладач 
кафедри економічних наук Чортківського 
ІПБ Любов Михайлівна Фарійон, проректор 
з науково-педагогічної роботи Григорій Пав-
лович Журавель, доцент кафедри економічної 
теорії Михайло Миколайович Вербінський, 
двірник Світлана Мирославівна Базюк, чергова 
гуртожитку Любов Дмитрівна Подунайчук, 
ст.викладач кафедри банківського менед-
жменту та обліку Іван Максимович Форостяк, 
декан факультету банківського бізнесу Василь 
Онуфрійович Ткачук, директор НДВГ «Наука» 
Євген Миколайович Білан.

Вітаємо ювілярів Університету
       і щиро віншуємо: 
Ювілей у Вас щасливий нині, —
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все — робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт, —
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ!
Хай Господь Бог з небес благословляє
Всі ваші дні, години і хвилини,
Нехай здоров’я й ласки посилає
Для Вас, шановні, й вашої родини.

 ВІТАННЯ НАШИМ 
ЮВІЛЯРАМ!

Збираючись в дорогу...

Зі студентської пошти: подяка

На книжкову полицю

У навчальному по с ібнику,  авто -
рами якого є Л.В.Гуцаленко, В.А.Дерій, 
М.М.Коцупатрий, послідовно викладено 
теоретичні, методологічні та практичні аспек-
ти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. 
Акцентовано увагу на створенні стандарти-
зованого середовища здійснення державного 
фінансового  контролю.

Навчальний посібник доповнюється 
рисунками і таблицями, запитаннями для 
самоперевірки, глосарієм.

Посібник вийшов у світ із грифом 
Міністерства освіти і науки України і розрахо-
ваний на керівників підприємств, організацій, 
установ різних форм власності, бухгалтерів, 
працівників ДКРС, ДПА, студентів та 
викладачів вищих навчальних закладів.

Державний фінансовий 
контроль

Хочу подякувати своєму науковому ке-
рівнику А.В.Уніят, яка наполягла на моїй 
участі у Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт, адже я не тільки по-
бувала у Донецьку, а й впевнено пройшла два 
тури  і, врешті, отримала запрошення на третій 
тур-захист наукової роботи.

Кілька слів про конкурс: організація — на 
найвищому рівні! Нас зустріли, поселили у 
готель, люб’язно привітали господарі кон-
курсу — Донецький університет економіки та 
торгівлі, ще й запросили на екскурсію...

Опісля, заслухавши привітання ректора, 
комісія приступила до оцінювання виступів 
найкращих студентських наукових робіт, які 
надійшли на конкурс з усієї України. 

Насправді, було дуже цікаво брати участь 
в обговоренні розмаїтих питань економіки 
України і спостерігати за дискусією учасників 
комісії.

Найприємнішою була мить оголошення 
результатів. І ось мені уже дякують за вклад у 
науку і вітають із заслуженим третім місцем! 
Зізнаюся, що я відчувала гордість, бо ж за-
хищала честь не тільки Тернопільщини, а й 
ТНЕУ, адже саме заради цього я написала 
наукову роботу і їхала на схід України.

Про Донецьк, де дійсно хороші та відкриті 
люди, у мене залишилися найкращі спогади. 
Я дуже рада, що побувала у цьому місті та по-
знайомилася із культурою і звичаями східної 
України.

Ірина СТЕБЕЛЬСЬКА,
МЕм-51 (ФМБМ) 

З мудрим наставником 
можна впевнено 

перемагати!

ПсихологіЯ 
і суспільство

Український теоретико-методологічний 
соціогуманітарний часопис, засновником і 
видавцем якого є ТНЕУ, входить до видань 
Вищої атестаційної комісії України у галузі 
психологічних і соціологічних наук. Голова 
редакційної ради Сергій Юрій, шеф-редактор 
Володимир Мовчан, головний редактор 
Анатолій Фурман.

У №1 за 2009 рік на шпальтах часопису, у 
розділі Міжнародні відносини, видрукувана 
стаття Олега Бакалюка та Ігора Давидовича 
«Україна і Євросоюз: специфіка кризових 
явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці»

Чи обраний фах до душі?

Люблю 
допомагати людям

Уляна 
Ш Т У Н и К 

народилася у 
селі Кривеньке 
Чортківського 
р а й о н у  н а 
Т е р н о п і л л і . 
Комунікабельна, 
в і д к р и т а , 
п р и є м н а  у 
с п і л к у в а н н і , 
м а є  в л а с н у 
думку і уміє її 
відстояти... А це 
дуже важливо 
взагалі у житті, 

і навіть з огляду на те, що, здобуває фах за 
спеціальністю «Соціальна робота» (СР-41). 

Уляна послідовна і у словах, і у вчинках. А 
перевірити себе студентка змогла під час про-
ходження практики в Управлінні соціального 
захисту населення, коли  працювала із людьми, 
котрі приходили в управління за захистом. 

Уляні Штуник ще потрібно вчитися, але 
дівчина радіє, що обрала фах до душі.

Увага: конкурси!!!

Відпочинок 
має бути цікавим!!!
«Гаряча пора» у студентів ще триває, але 

більшість з них уже думками — на відпочинку. 
Як його організувати? Ну, вже точно не чекати, 
що хтось тобі його подасть «на тарілочці». 
Хтось із Великих сказав: «Хочеш бути щас-
ливим? Будь!». Це ж стосується і відпочинку. 
Запам’ятати варто єдине: відпочинок має бути 
цікавим. А відпочивати можна і на дивані, і 
на природі, і змінюючи види діяльності (що, 
до речі, дуже ефективно)... 

А профспілковий комітет працівників 
ТНЕУ пропонує і лагідні хвилі та цілюще 
повітря в «Оселі Університетській» (Саки, 
Крим), і неповторні краєвиди Карпат (Сваля-
ва)... А що вже діточкам вибирати є з чого... 
Уже самі назви кожна по-своєму зваблю-
ють: «Лісова пісня», «Збруч», «Лісовий», 
«Лісовий дзвіночок», «Ромашка», «Маяк», 
«Чайка», «Сокіл», «Лісова казка», «Промінь», 
«Барвінок», «Джерело», «Троянда» і небесне 
диво —  «Веселка»... 

Вибрали? Прекрасно! 
Та збираючись в дорогу, не забудьте при-

хопити з собою... гарний настрій.

Я люблю гори, простір, 
далечінь...

Усіх, хто захоплюється подорожами, 
запрошуємо до участі в конкурсі під назвою 
«Я люблю гори, простір, далечінь...», який 
організовує газета «Університетська думка».

Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
- найкращий малюнок;
- найкраща світлина;
- найкраща розповідь про цьогорічні події.
Роботи приймаємо до 21 вересня ц.р.  за 

адресою: mariya-balitzka@rambler.ru
Телефон для довідок 8-067-2676493.
Для переможців передбачені гарні призи.
Кращі роботи будуть надруковані у додат-

ку до газети — в альманасі «Серцеспів».



Не роби того, що засуджує твоя совість, і не кажи того, що не згідне з правдою. 
Дотримуйся цього — і ти виконаєш  завдання свого життя (Марк Аврелій).
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Для молодої людини сьогодні гостро 
стоїть питання працевлаштування. Здобувши 
якісну освіту кожен хоче реалізувати свій 
потенціал, застосувати свої знання та вміння 
на перспективній посаді. Успішне працев-
лаштування – важливе підґрунтя кар’єрного 
зростання молодого фахівця. Випускники 
ставлять перед собою чимало запитань сто-
совно майбутнього місця роботи. Не завжди 
вони впевнені, що зможуть працевлаштуватись 
за спеціальністю. Проте такі сумніви не загро-
жують молодим людям, які здобувають освіту 
за фаховим спрямуванням « Фінанси в системі 
митних органів». Вони переконані: успішне 
навчання протягом п’яти років – запорука пра-
цевлаштування в митній службі України.

Кафедра податків і фіскальної політики 
єдина в нашому Університеті забезпечує 
державний розподіл випускників на роботу. 
Це – результат співпраці з державною митною 
службою України.

Ще декілька років назад кафедра звернула-
ся до державної митної служби з пропозицією 
здійснювати цільову підготовку фахівців. І 
ось вже п’ ять років митна служба України 
направляє на навчання до Тернопіль-ського 
національного економічного університету 
абітурієнтів, які попередньо пройшли 
професійний відбір. Разом з тим, у вищому 
навчальному закладі навчаються і студенти, 
які не мають направлення. Навчання за фахо-
вим спрямуванням «Фінанси в системі митних 
органів» дає можливість молодим людям 
працевлаштуватися в митній службі без стажу 
державного службовця та без рекомендацій, 
маючи направлення, видане ТНЕУза погод-
женням з митною службою України.

За словами проректора з науково-
педагогічної роботи, завідувача кафедри 
податків і фіскальної політики ТНЕУ, доктора 
економічних наук, професора Андрія Крисова-
того, за декілька років здійснено три розподіли 
на роботу – від Ужгорода до Луганська – цього 
року вже буде четвертий. Випускники, які на-
вчалися за фаховим спрямуванням «Фінанси 
в системі митних органів» добре себе зареко-
мендували у Глухові, Полтаві, Старобільську 
(Луганська обл.), Могилеві-Поділь-ському 
(Вінницька обл.), працюють на Тернопільській, 
Кременецькій, Волинській, Ягодинській мит-
ницях. Моніторинг показав, що усі випуск-
ники напряму підготовки «Фінанси і кредит» 
професійної орієнтації «Фінанси в системі 
митних органів» працевлаштовані.

Нещодавно, 9 червня, відбувся цьогорічний 
державний розподіл на роботу випускників 
Тернопільського національного економічного 

університету, які навчалися за фаховим спря-
муванням «Фінанси в системі митних органів» 
. Задоволених студентів вітали начальник 
Тернопільської митниці Вадим Владиславович 
Хмаров, проректор з науково-педагогічної ро-
боти, завідувач кафедри податків і фіскальної 
політики ТНЕУ, доктор економічних наук, 
професор Андрій Ігорович Крисоватий та 
ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, про-
фесор Сергій Ілліч Юрій.

Відкрив урочисту церемонію, що 
символізувала для випускників перехід у 
самостійне життя, начальник Тернопільської 
митниці Вадим Владиславович Хмаров. За 
його словами, Тернопільський національний 
економіч-ний університет – один із провідних 
вищих навчальних закладів України, що готує 
фахівців-митників. Начальник Тернопільської 
митниці сказав, що працівники митної служби 
беруть активну участь у підготовці студентів, які 
навчаються за фаховим спрямуванням «Фінанси 
в системі митних органів». З першого курсу 
досвідчені спеціалісти супроводжують майбутніх 
фахівців, створюють всі умови для проходження 
ними практики у державних структурах. 

«Якщо оцінювати рівень підготовки 
студентів ТНЕУ, – наголосив Вадим Владис-
лавович, – то можна впевнено сказати, що 
він дуже високий. Даний вищий навчальний 
заклад дає молодим людям ґрунтовні знання. 

Викладачі Університету серйозно ставляться 
до роботи, постійно поглиблюють свої знання, 
професійно зростають».

Назвавши студентів колегами, Вадим 
Владиславович Хмаров звернувся до них зі 
словами: «Протягом п’яти років усі ви здобу-
вали освіту в Тернопільському національному 
економічному університеті за направленнями, 
виданими вищим навчальним закладом за 
погодженням з митною службою України. 
Опановувати фах не завжди було легко. 

І ось сьогодні 
настав той мо-
мент, якого ви всі 
з нетерпінням 
чекали: держав-
на митна служ-
б а  п р и й н я л а 
рішення, погод-
жене з ректором 
ТНЕУ, який керу-
вав процесом на-
вчання, про пра-
цевлаштування 
вас на митницях 
України.

Загальновідомо, що ситуація в державі, у 
світі зараз непроста. Економічна криза впливає на 
всі сфери нашої життєдіяльності. Тому, розподіл 
вас на роботу – це великий крок для ТНЕУ, адже 
забезпечити місце роботи випускникам вищих 
навчальних закладів досить складно. Направлен-
ня на роботу – це  путівка в життя. Її отримують 
кращі студенти – люди, які пройшли відповідну 
підготовку та мають необхідні навички».

Закінчуючи свій виступ, начальник 
Тернопільської митниці побажав молодим 
людям успіхів у відповідальній професійній 
діяльності в митних органах України.

Проректор з науково-педагогічної робо-
ти, завідувач кафедри податків і фіскальної 
політики ТНЕУ, д.е.н., професор А. І. Крисова-
тий, звертаючись до студентів, також звернув 
увагу на те, що працевлаштування у держав-
них органах митної служби в такий кризо-
вий час, як сьогодні – це велике досягнення 
вищого навчального закладу, що відкриває 
перед випускниками широкі можливості. За 
словами Андрія Ігоровича, колишні студенти 
ТНЕУ працюють в митних структурах по всій 
Україні. І що важливо, жоден з випускників-
митників не звільнився, а це – свідчення 
самостійності студентів. 

Випускників-митників привітав ректор 
ТНЕУ, д.е.н., професор С.  І. Юрій, сказав-
ши: «Процесу удосконалення немає меж. 
Сьогоднішня зустріч – це і підведення певного 
етапу у житті, і початок нового. Завжди пам’ 
ятайте, чого вас навчили. Ви – наше майбутнє, 
тож учіться і вдосконалюйтесь протягом 
усього життя, щоб встигати за постійними 
змінами. Ваша служба формує обличчя дер-
жави, – наголосив ректор, – тож працюйте на 
імідж України та нашого Університету!»

Висока якість випускників ТНЕУ, які на-
вчалися за фаховим спрямуванням « Фінанси 
в системі митних органів» дозволяє стверджу-
вати: молоді люди – перспективне майбутнє 
митної служби України.

Працевлаштувавшись, вони гідно презен-
туватимуть нашу державу на міжнародному 
рівні й ще не раз своєю компетентністю 
засвідчать, що Тернопільський національний 
економічний університет – вищий навчальний 
заклад найвищого ґатунку!

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Фото Оксани СВЯТКОВСЬКОЇ

Державний розподіл 
на роботу випускників-митників ТНЕУ

На світлині — (зліва направо)
проректор з науково-педагогічної робо-

ти, завідувач кафедри податків і фіскальної 
політики ТНЕУ, д.е.н., професор Андрій Крисо-
ватий, ректор Тернопільського національного 

економічного університету, д.е.н., професор 
Сергій Юрій, начальник Тернопільської митниці 

Вадим Хмаров 
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Якщо би мудрість дарувалася Природою з обов’язковою умовою 
тримати її в собі і ні з ким не ділитися, я би від неї відмовився (Сенека).

У Черкасах відбулась VІІІ науково-
практична конференція студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в 
умовах інтеграційних та глобалізаційних 
процесів» ,  організована Черкаським 
інститутом банківської справи Університету 
банківської справи Національного банку 
України (ЧІБС УБС НБУ). Мета конференції 
– широке залучення творчих студентів до 
науково-дослідної роботи та підвищення 
якості наукових досліджень молоді.

ТНЕУ вперше брав участь у даній 
конференції. Студенти ФББ – члени науко-
вого гуртка «Банківський аналітик», що діє 
при кафедрі банківської справи, успішно 
дебютували у науковому заході й були високо 
відзначені оргкомітетом конференції. Значний 
науковий потенціал та фаховість доповідей 
дозволили нашим студентам зайняти призові 
місця. Зокрема, Володимир Фридель за 
доповідь «Фінансові корпорації як нова форма 
розвитку та функціонування банківських об’ 
єднань» отримав диплом за І місце, а Максим 
Федорович за доповідь «Довіра населення 
до банківської системи України» одержав 
диплом за ІІІ місце у відповідних секціях.

Під час конференції Володимир Фридель 
— голова СНТ ТНЕУ, Катерина Лисюк — го-
лова СНТ Поліського ДУ (м. Пінськ, Білорусь) 
та Роман Лисенко — голова СНТ Черкаського 
інституту банківської справи УБС НБУ (на 
фото – зліва направо) домовилися про обмін 
інформацією про наукові заходи, участь у сту-
дентських конференціях, а також організацію 
спільних наукових проектів.

Студентське наукове товариство

В  Ук р а ї н с ь ком у  Д ом і  в і д бу в с я 
Національний молодіжний форум «Новітній 
інтелект України». Форум був завершальною 
частиною Всеукраїнського молодіжного кон-
курсу «Новітній інтелект України», який вже 
втретє проводить Міжнародний благодійний 
фонд «Україна 3000». 

У заході взяли участь Голова Наглядової 
ради Фонду «Україна 3000» пані Катерина 
Ющенко, міністр України у справах сім’ї, 
молоді та спорту Юрій Павленко, народний 
депутат України, член Комітету з питань нау-
ки і освіти Леся Оробець, заступник міністра 
освіти і науки України Павло Полянський, го-
лова представництва MSI в Україні Айрін Чен, 
директор освітніх програм корпорації Intel 
в Україні Тетяна Нанаєва, Голова правління 
Фонду «Україна 3000» Олександр Максимчук, 
представники державної і місцевої влади, 
Академії наук та Академії педагогічних наук 
України, освітянської спільноти, громадсь-
ких установ, бізнес-структур, організаторів 
конкурсу, а також понад 400 молодих людей з 
усіх областей України — учасників конкурсу 
«Новітній інтелект України». 

Перший подих весни,  морський бриз, 
дотик Північного моря в обличчя, усміхнені 
люди,  - це все вони, Нідерланди. Ми досить 
довго готувалися до зустрічі із цією країною, 
прислухалися до її настрою, намагалися 
зрозуміти її сенс —  внутрішній, прихований, 
якого не побачиш зі сторінок туристичних 
книг, не почуєш у телепередачах про цікаві 
мандрівки, те, про що тобі навіть самі 
голландці цілком достовірно не розкажуть…

Отже, на запрошення університету ІНХолланд, 
що знаходиться у місті Алкмаар і є партнером 
Україно-нідерландського факультету економіки 
та менеджменту, ми завітали до Голландії, щоб 
взяти участь у симулятивній - бізнес-грі під на-
звою EGlobe. Її суть полягала у тому, щоб команда 
із 4 чоловік, своєрідна, цілком наділена усіма 
повноваженнями, Рада Директорів, управляла 
мультинаціональною  компанією із виробництва 
смартфонів. У грі брали участь 24 інтернаціональні 
команди. Учасниками були голландці, французи, 
португальці, латвійці, литовці і ми, українці. Мета 
кожної команди полягала в тому, щоб, перш 

На світлині — організаційні питання об-
говорюють науковці разом із завідувачем 

кафедри обліку, ревізії і аудиту, к.е.н., про-
фесором Ярославом Мехом перед початком 

загальноуніверситетської науково-практичної 
конференції «Національна система обліку і кон-

тролю: проблеми становлення і розвитку».
Фото Марії Баліцької

Фінансово-кредитна 
система України в 

умовах інтеграційних та 
глобалізаційних процесів

Від сесії до сесії живуть студенти весело...

На світлині —  Ректорську контрольну 
з предмету Конституційне право України 
під пильним оком доцента, к.ю.н. 
М.П.Федорова пишуть першокурсники юридич-
ного факультету

На світлині — Державний комплексний 
кваліфікаційний іспит з фахового спряму-

вання  складає  студент IV курсу юридичного 
факультету ТНЕУ Андрій Олійник. Уважно 

слухають майбутнього юриста голова комісії — 
ст.помічник Тернопіль-ського транспортного 

прокурора М.М.Клим; заступник голови комісії 
— декан ЮФ, доцент, к.ю.н. В.І.Возьний; члени 

комісії — т.в.о. завідувача кафедри, доцент, к.ю.н. 
В.М.Слома і доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного 
права, к.ю.н. Н.С.Наулік 

Червень завжди приносить літо з дощами, 
сонце із квітами та суницями і... сесію. Для 
когось нинішній червень стане випускним і 
назавжди заховається у потаємному куточку 
серця приємним спогадом про юність. А для 
першокурсників — сходинкою до переходу на 
наступний курс...

Новітній інтелект України

Ключова тема форуму - «Формування 
ефективного механізму суспільної підтримки 
інтелектуально обдарованої молоді». 

У  номінац і ї  Соц іальний  проект  
3 місце посіла – викладач Юридичного 
факультету  нашого Університету  Оксана  
Ящищак (див. фото).

за все, вибрати успішну і ефективну стратегію 
ведення бізнесу, правильно приймати тактичні 
і стратегічні (генеральні) рішення і, звісно ж, не 
забувати, що окрім твоєї команди, у грі задіяні 
також і твої конкуренти, які кожного наступного 
раунду можуть посунути тебе на сходинку вниз 
по турнірній таблиці. 

Христя КІЗиМА

Омріяні Нідерланди
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Серцем чистим слова випивай і довіряй мудрійшим. 
Людина, добре підготовлена, зберігає надію в нещасті і боїться змін долі у щасливий час (Горацій).

Тринадцять студентів Україно-німецького 
економічного факультету вирушили на навчан-
ня в мальовниче місто на сході Німеччини – 
Дрезден. Навчання в Німеччині для студентів 
можливе в рамках партнерської програми 
ТНЕУ та технічного університету(ТУ) м. Дрез-
ден при Україно-німецькому економічному 
факультеті. Відповідно до програми, сту-
денти третього курсу УНЕФ, що володіють 
німецькою мовою, мають змогу на конкурсній 
основі отримати стипендію та навчатися 
протягом семестра у ТУ Дрездена. Наша ж 
поїздка була нетривалою, але дуже насиченою 
та інформативною.

Технічний університет – головна вища 
школа столиці Саксонії – розташова-
ний в історичному центрі «Флоренції на 
Ельбі», як ще називають Дрезден за його 
красу. Майже всі корпуси університету 
розташовані в одному місці.

Найяскравішим враженням від навчан-
ня – є саме навчання. Варто відзначити, що 
система принципово відрізняється від нашої. 
У Дрездені студенти самі вибирають фахи, 
які вивчати, самі організовують навчальний 
план. Цікаво, що в Німеччині  нема постійних 
груп студентів, а також ніякого деканату, 
тобто це ще раз свідчить про ліберальність 
системи освіти.

Більшість занять складаються із лекцій, 
семінарів та практичних, а також туторіумів 
для іноземних студентів. Хоча варто заува-
жити, що ми вчимося на рівних правах з 
німецькими студентами і повинні рівнозначно 
опрацювати  матеріали. Більшість лекцій 
проходять у формі презентації, матеріали 
яких можна знайти на навчальному Інтернет-
порталі у формі скріпта або ж рекомендована 
курсом література у бібліотеці. Бібліотека в 
Дрездені є окремим елементом студентсько-
го життя, про неї можна багато розповісти, 
але краще один раз побачити - це незабутнє 
враження... Величезна будівля з безліччю 
залами, з книгами та комп’ютерами, вона 

На книжкову полицю

Моніторинг податкових 
ризиків: теорія та практика

У видавництві ТНЕУ побачила світ 
монографія Десятнюк О. М. “Моніторинг 
податкових ризиків: теорія та практика”, 
де досліджено теоретико-організаційні 
домінанти та практику моніторингу по-
даткових ризиків; розглянуто систему 
структуризації підходу до вивчення пода-
ткових ризиків; проведено моніторинг реалій 
і перспектив побудови ризикоорієнтованої си-
стеми адміністрування податків та парадигми 
управління податковими ризиками; окреслено 
основні вектори моделювання оптимальної 
системи попередження і мінімізації податко-
вих ризиків в умовах транзитивної економіки; 
відображено проблеми податкової системи, 
податкового адміністрування та управління 
оподаткування в державі.

Елементарна математика
Вийшов у світ навчальний посібник за 

редакцією М. І. Шинкарика “Елементарна 
математика”, авторами якої є Неміш В. М., 
Процик А. І., Башуцька О. С.  У посібнику 
викладено всі основні розділи елементарної 
математики. Головна увага приділена мето-
дам розв’язування задач, а також розгляду 
основних питань теорії при їх аналізі. Є задачі 
економічного характеру з повним аналізом 
розв’язку.

Посібник можуть використовувати 
викладачі та слухачі підготовчих відділень 
вищих навчальних закладів, вчителі та учні 
середніх шкіл, гімназій, абітурієнти.

Логістика
Навчально-методичний посібник 

«Логістика», автором якого є Смиричинський 
В. В., побачив світ у видавництві ТНЕУ. 

Навчально-методичний посібник при-
значений для студентів ІV курсу економічних 
університетів. Мета вивчення нормативної 
дисципліни “Логістика” – набуття студентами 
знань щодо сутності логістичного менеджменту, 
практичних навичок використання методичних 
підходів логістичної концепції управління ру-
хом ресурсних потоків, розроблення стратегії 
логістичної діяльності та засобів їх реалізації 
організаціями і підприємствами різних форм 
власності, вміння використовувати необхідний 
інструментарій логістичного менеджмен-
ту в конкретній ситуації при розробленні 
управлінських рішень. Підготовлений на 
основі програми дисципліни “Логістика”, 
рекомендованої секцією логістики науково-
методичної комісії з менеджменту Міносвіти 
України для підготовки студентів зі спеціальності 
“Менеджмент організацій”. Посібник може бути 
вико ристаний для проведення практичних 
занять, самостійної та інди відуальної роботи, 
що дозволяє опанувати теоретичні й практичні 
засади застосування управлінських технологій 
для усіх видів менеджменту – адмі ні стративного, 
муніципального, логістичного, маркетингового, 
інвестиційного та ін.

Ріка життя
Володимира Вихруща
Двадцять третя книга Марії Баліцької 

увібрала в себе і внутрішнє світосприйняття, 
і мислення авторки. Віконце Сонцесяйного 
світу відчиняє вона людям і через уміння 
бути вдячними Учителям, яких Господь 
посилає кожному у земному житті, котре 
рікою пливе до Вічності. Одним з учителів 
авторки був В.П.Вихрущ.

...А сесія всього двічі на рік!
 Додає спокою 

душі і під час сесії, 
і в щоденній суєті 
свічечка, постав-

лена з молит-
вою у Капличці 

Різдва Пресвятої 
Богородиці — 

Духовному Храмі, 
що височить на 
території ТНЕУ.

А староста групи 
Ф-41 Юлія Ваське-
вич просить ласки 

і заступництва у 
Всецариці для всієї 

групи  Хвилюються перед захистом магістерських 
робіт студенти Свалявського  навчально-

консультаційного центру... 

водночас є ідеальним місцем для навчання. 
Але не менш важливою є «приємна атмос-
фера» в університеті та у місті загалом: люди 
всі дружні та привітні, ще в перші дні у нас 
з’явилось багато нових німецьких друзів 
та студентів з інших країн, яких тут дійсно 
багато. Крім вибраних студентами занять 
економічної спеціальності (а у всіх студентів 
комбінація дисциплін інша залежно від 
особистих інтересів), ми відвідуємо пари 
німецької мови разом з іншими студентами-
іноземцями. 

Університет гармонійно поєднує навчання 
та відпочинок. Поруч з аудиторіями і великими 
лекційними залами розташовані численні студентські 
кафетерії та клуби. Університетський кампус Дрез-
дена можна  назвати «пульсуючим мікрокосмосом». 
Студентське життя прямо вирує. Тут завжди 
відбувається щось цікаве. Хоча не спочатку звикаєш 
до онлайн- системи, коли в їдальні розраховуєшся 
спеціальним чіпом чи коли реєструєшся на складан-
ня іспиту чи навіть на відвідування занять. Тобто все 
вказує на те, що студента вчитися не заставляють, а 
навчання є лише свідомим рішенням та в інтересах 
самого студента. 

Врешті-решт, навчання в Німеччині — це 
перш за все практика мови, коли ти вже не со-
ромишся підійти до корінного німця та запита-
ти, як пройти в мензу (студентську їдальню), 
а він, незважаючи на твій тремтливий голос 
та кумедний акцент, усміхаючись, розповідає 
й показує дорогу.

Взагалі, Дрезден чудове місто для 
відпочинку. У хорошу сонячну погоду можна 
полежати на сонечку біля Єльби, чи зробити 
з друзями гриль, прогулятись по парку, що 
займає третину міста чи пройтись вулицями 
Старого міста, що дає відчуття європейського 
настрою, його культури та звичаїв.

Передмістя Дрездена нагадує Швейцарію 
—  звідси і назва Саксонська Швейцарія: ліс, 
гори, річка, озеро...

Наші студенти не забувають про українські 
традиції — усі разом святкували Пасху в 
українському вбранні, а також разом зі стар-
шими студентами організували український 
вечір в одному зі студентських клубів, яких 
у Дрездені багато. Практично, кожного дня 
відбувається якийсь культурний захід.

Одне, що можна сказати з впевненістю, 
— всі дуже задоволені та впевнені у собі, 
мотивовані у навчанні. Й хоча сумуємо за 
своїм Університетом, все ж з упевненістю мо-
жемо сказати, що навчання у Дрездені  стане 
незабутнім у нашому житті. Дякуємо нашому 
декану др. Трілленбергу, фонду DAAD та про-
фесору Броллю.

В далеких мандрах опинившись...
Флоренція на Ельбі, або Красивий Дрезден

Яніна ДОМБРОВСЬКА
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Мудра людина  любить не тому, що це вигідно, 
а тому, що вона у самій любові знаходить щастя (Блез Паскаль).

Ранні статеві відносини негативно впли-
вають на молодий несформований організм. 
Доказано, що жінки, які почали статеве життя 
в ранньому віці, мають більшу вірогідність 
захворіти онкологічними хворобами (напри-
клад, рак шийки матки). Причиною цього є 
те, що дівчата не завжди мають повну і пра-
вильну інформацію про можливість небажаної 
вагітності, про методи контрацепції та про 
захворювання, що передаються статевим 
шляхом. 

Аборт наносить непоправиму шкоду для 
здоров’я жінки. Аборт — це не кращий метод 
регулювання народжуваності; його можливо 
запобігти, використовуючи сучасні методи 
контрацепції.

Контрацепція зробить інтимне життя 
більш гармонічним, позбавить хвилювань та 
страхів. Рішення про використання того чи 
іншого методу краще прийняти після того, як 
Ви довідаєтесь про усі методи контрацепції та 
проконсультуєтесь зі спеціалістом.

Якщо небажана вагітність таки трапилася 
і Ви вирішили зробити аборт, необхідно звер-
нутися до лікаря якомога раніше. Це знизить 
ризик можливих ускладнень.

Після пологів та аборту можна завагітніти 
до настання першої менструації, тому перед 
відновленням статевого життя необхідно 
підібрати надійний метод контрацепції.

Оптимальний вік для народження дітей 
20-35 років. Доведено, що коли вагітність 
виникає раніше чи пізніше, то ризик виник-
нення різноманітних ускладнень виростає у 
кілька разів.

Інтервали між пологами повинні бути не 
менше 2- 2,5років: це дозволить жінці відновити 
свої сили для майбутніх пологів, зберегти своє 
здоров’я та  здоров’я майбутніх дітей. 

Захворювання, що передаються статевим 
шляхом (ЗПСШ), це хвороби, що виникають 
після сексуального контакту з людиною, яка уже 
заражена якоюсь із них. Збудниками ЗПСШ є 
дрібні організми (віруси або бактерії), що живуть 
у різноманітних рідинах людського організму, 
таких як кров, сперма і слиз піхви. Хвороби, 
які передаються статевим шляхом, є причиною 
безпліддя у чоловіків та жінок, позаматкової 
вагітності, викиднів, передчасних пологів та 
сексуальних розладів у обох партнерів.

Пам’ятайте, що усі ЗПСШ, крім СНІДу, 
можна вилікувати, якщо буде правильно по-
ставлений діагноз, а лікування буде розпочате 
своєчасно і доведене до кінця. При цьому 

також необхідно пройти курс лікування і 
статевому партнерові.

Найкращий засіб запобігти заражен-
ню хворобами, що передаються статевим 
шляхом і СНІДом ,- це мати сексуальні 
стосунки тільки з одним партнером, який не 
інфікований і не має сексуальних контактів з 
іншими людьми. 

Запобігти захворюванню, можна також 
використовуючи презерватив при кожному 
статевому акті.

Найбільш надійним засобом контрацепції 
та попередження небажаної вагітності є пре-
зерватив (ефективність до 99 %):

- презерватив – самий доступний і 
дешевий засіб для безпечного сексу;

- презерватив не впливає на здоров’я 
людини;

- презерватив надійно захищає від 
венеричних хвороб та ВІЛ-СНІДу.

      Крім презервативу широко використо-
вуються також інші методи контрацепції:

      -       оральні контрацептиви (ОК) – 
препарати, які запобігають дозріванню та 
заплідненню яйцеклітини.

Ефективність до 99%; 
- симптотермальний метод -  на 

підставі щоденного вимірювання базальної 
температури жінка може визначити коли ста-
лася овуляція і завчасно прийняти інші міри 
запобігання небажаної вагітності. Ефективність 
до 97%;

- внутрішньо – маткова спіраль – неве-
ликий пластиковий пристрій, який вводиться в 
порожнину матки  і попереджує імплантування 
яйцеклітини в її стінку. Ефективність до 98%.

- сперміцидні піхвові креми, пасти, 
таблетки та шарики – введення в піхву цих 
особливих хімічних речовин дозволяє ство-
рювати перешкоду для руху сперматозоїдів. 
Ефективність 82%.

- ін’єкційні контрацептиви – пре-
парати, які після введення в організм жінки 
здатні на декілька циклів запобігти овуляції. 
Ефективність 99%.

  Можливість застосування того чи іншого 
засобу контрацепції залежить від Вашого ви-
бору після консультації зі спеціалістом, який 
врахує стан Вашого здоров’я, спосіб життя, 
індивідуальні особливості.

Наталія ФЕДишиН,  
акушер- гінеколог студентської 

поліклініки ТНЕУ
  

Саме під такою назвою відбувся  29 травня 
ц.р.  у головному корпусі Тернопільського 
національного педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка Круглий стіл, основною метою 
якого було необхідність Кодексу та процес 
його впровадження. У заході взяли участь 
майже 30 представників студентського са-
моврядування міста, були запрошенні деякі 
представники адміністрації навчальних 
закладів, депутати міської ради.  Розпочав 
Круглий стіл вітальним словом проректор з 
виховної роботи ТНПУ ім. В.Гнатюка  Во-
лодимир Брославський,  наголосивши, що 
впровадження такого Кодексу в університетах 
є дуже потрібним, а ініціатива має виходити 
від молодого покоління, а саме від студент-
ства. Услід за ним привітав учасників дійства  
Юрій Юрик, який  запропонував присутнім 
сформулювати такі засади і принципи, які 
б об’єд-нували студентство в університеті і 
під час навчання, і після закінчення вищих 
навчальних закладів. У  ході  Круглого столу 
учасники заслухали консультанта проекту 
«Студентський кодекс честі – американсь-
кий досвід через Українські традиції» Гу-
лягу І.Д., заступника голови Палати лідерів 
Міжрегіонального об’єднання студентських 
самоврядних організацій «Студентський 
європейський союз» Процика І.В., а також 
голову Ради студентських деканів ТНПУ ім. 
В.Гнатюка Катю Міляновську. У першому 
блоці модератор дійства розповів про досвід 
впровадження Кодексу честі на прикладах 
ВНЗ Сполучених Штатів Америки. У другому 
блоці заходу учасники ознайомилися із про-
ектами Кодексів честі у таких університетах 
як Тернопільський національний економічний 
університет та Тернопільська філія МАУП. 

Послухавши виступаючих, учасники Кру-
глого столу зробили висновок, що не тільки 
тернополяни, а Україна взагалі ще не готова 
для впровадження такої системи, яка є в США. 
Тому наша  молодь  повинна сформувати 
український Кодекс честі і починати впро-
ваджувати його, враховуючи наші цінності та 
особливості менталітету. Впровадження тако-
го Кодексу честі варто починати з морального 
та етичного виховання у сім’ї.

Юлія КОНОВАЛЬчУК, 
голова Університетської 

ради студентів ТНЕУ

На фото (вгорі) — учасники Круглого столу 
стосовно Кодексу честі у вищих нав-чальних за-
кладах Тернополя

Здоров’я: поради лікаря

Молоді —  про репродуктивне та 
статеве здоров’я

На світлинах —  під час вечірки в німецькому стилі, котру провели в «Алігаторі» студенти Україно-
німецького економічного факультету ТНЕУ до Дня Європи  у Тернополі 

Круглі столи

Кодекс честі 
у вищих навчальних закладах 

Тернополя: 
можливі шляхи впровадження та 

реалізації
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...Як відрізняється прекрасний, вільний, нічим на затьмарений світ Природи, такий спокійний, тихий 
і недосяжний від нашої щоденної суєти з її нікчемними сумними тривогами і суперечками (Тагор Рабиндранат).

«Бережімо природу святу і єдину»,- так 
заповіли нам наші предки. Ми часто говоримо 
про здоровий спосіб життя. Бо хочемо жити до-
вго, не хворіти, бути довго працездатними...

Здоровий спосіб життя — це насампе-
ред здорове, розумне, бе режливе ставлення 
людей до природи. Бо від стану довкілля 
зале жить наше здоров’я, наш добробут, адже 
природа наша Мати, наш дім. Чому нас так 
манить ліс, річка, джерело з чистою питною 
водою? Чому ми там відчуваємо себе краще, 
по-справжньому відпочиваємо, відчуваємо 
якусь легкість, радіємо всьому живому? 
Найкращі картини художників — про при-
роду, найкращі вірші поетів — про природу. 
Бо природа, як писав наш видатний поет 
— природолюб і природозахисник Максим 
Рильський — «вічне джерело нашого життя і 
нашої творчості». Найкраще впливає на наш 
зір, на нашу нервову систему зелений колір 
дерев, трави. Народна мораль забороняла 
нищити природу, її рослинний і тваринний 
світ, забруднювати воду. Але ми  почи наємо 
це усвідомлювати тільки зараз, коли природі 
завдано великої шкоди і це відбивається на 
нашому здоров’ї. 

26 травня 2009 року студенти Тернопіль-
ського  національного  економічного 
університету, члени Університетської ради 
студентів організували акцію «Збережемо 
наше довкілля»  -  очищення  джерела  в 
Кутковецькому лісі. Це  щорічний захід, який 
проводить УРС  для того, щоб привернути 
увагу громадськості до проблеми забруднен-
ня довкілля, через яке  забруднюються  сотні 
гектарів землі і джерела. «Ми і наші діти 
хочемо жити на чистій планеті!» - таким було 
гасло акції, учасники  якої очистили джерело  
та  русло струмка, котрий бере тут свій початок,  
а також  прилеглу до нього  територію від слідів  
недбалого користування природними ресур-
сами. Не залишились осторонь і   мешканці 
міста, котрі, цінуючи своє здоров’я, кожен день 
приходять до джерела, аби набрати кришталево 
чистої, цілющої  води.  Щороку збільшується 
кількість людей, які  вживають джерельну воду, 
адже   загально-відомо, що якість питної води з 
міського водогону «залишає бажати кращого». 
«Ми будемо влаштовувати подібні акції не раз, 
залучаючи  не тільки студентів ТНЕУ,  а   й 
молодь зі  всіх вузів нашого міста» - поділилися  
своїми планами члени УРС.     

Ліля КРижАНІВСЬКА, 
другокурсниця ФМБМ

Конкретні справи

Збережемо наше 
довкілля

Вперше у Тернополі 24 травня 2009 року в рамках Днів Європи в Україні відбулася 
вечірка в німецькому стилі - DE Party, яка проходила в готельному оздоровчо-
розважальному комплексі «Алігатор» з метою популяризації та інформування 
про різні аспекти німецької культури, формування толерантного ставлення до 
всіх національностей. Перед початком організатори свята розмальовували ба-
жаючих українською та  німецькою символікою, а перших 30 відвідувачів свята 
пригостили пивом. Відкрив вечірку вітальним словом голова ТММГО «Німецька 
молодь» організатор свята Максим Черкашин, який опісля запросив до слова   
декана Україно-німецького економічного факультету ТНЕУ, доктора Вільфріда 
Трілленберга. Привітавши  відпочиваючих Днем Європи у Тернополі, декан побажав 
усім гарного відпочинку на вечірці. Свято продовжувавлося під запальну музику 
разом із цікавими конкурсами, веселим МС, та просто у хорошій компанії. 

Дійство відбулося за підтримки посольства ФРН в Україні.
Юлія  КОНОВАЛЬчУК, студентка УНЕФ

Вибори...

Студентські вечірки...

У проведенні студентської вечірки сприяло 
посольство Німеччини в Україні

28 травня в актовій залі Терно-
пільського національного економічного 
університету відбулася виборча 
конференція Університетської ради 
студентів вищого навчального закладу. 

Із вітальним словом конференцію розпо-
чав проректор з питань гуманітарної освіти 
та виховання, кандидат економічних наук, 
доцент Богдан Адамик. 

«Вже три роки існує Університетська рада 
студентів, – звернувся до присутніх Богдан 
Петрович, – за цей час чимало зроблено. 
Це свідчення того, що молоді люди – члени 
Університетської ради студентів – вчать-
ся бути самостійними, організованими 
керівниками. Бажаю студентам пронести 
через усе життя вогник ініціативи, запалений 
Тернопільським національним економічним 
університетом» .

У ході роботи учасники конференції про-
слухали звіт голови УРС ТНЕУ Юлії Коно-
вальчук про роботу ради протягом 22 травня 
2008 року – 29 травня 2009 року. 

За словами студентки, за цей рік було зро-
блено багато: проведено інформативні зустрічі 
студентів із керівництвом Університету, 
цікавими людьми Тернополя та інших обла-

стей України; організовано заходи, спрямовані 
на профілактику СНІДу; проведено гру « Що? 
Де? Коли?» .

Важливою частиною виборчої конференції 
стало ознайомлення присутніх з перед-
виборчими програмами кандидатів на посаду 
голови Університетської ради студентів ТНЕУ 
Юлії Коновальчук та Віктора Пальнюка. 
Шляхом таємного голосування (див. фото 
внизу) студенти обрали переможця – Юлію 
Коновальчук (101 голос).

Вітаємо нашу студентку з переобранням та 
бажаємо успіхів у почесній та відповідальній 
діяльності!

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Світлини Марії чайки

Студенти ТНЕУ
довіряють Юлі Коновальчук

На світлині — 
Президія конференції
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Любов, гроші і турботи приховати неможливо: любов — через те, що вона говорить очима, гроші — через 
прояву розкошів того, хто їх має, а турботи — тому, що вони написані на чолі людини (Лопе де Вега).

Я к  з і з н а л а с я  ке р і в н и к 
колективів Любов Гриневич-
Борисяк, такі благодійні кон-
церти вони проводять щорічно, 
де презентують нові номери і 
танцювальні композиції минулих 
років, які найбільше полюбилися 
глядачам. Традиційно вони також 
визначають кращих танцівників 
студії. Цьогоріч кращою серед 
тангівців стала Іванна Чайковсь-
ка, а в ансамблі «Рожева пантера» 
— Тетяна Тиш, котрі отримали, 
відповідно, золоту і срібну медалі 
з пам’ятним гравіюванням. 

Це, до речі, дуже престижна 
відзнака, і студійці докладають 
багато зусиль для її отримання, 
адже вибирають найкращих самі 
учасники колективів. 

Директор будинку-інтернату 
Тетяна Мисула подякувала 
організаторам за зібрані кошти 
у сумі понад дві тисячі гривень 
та зізналася, що без підтримки 
тернополян “Пресвята родина” 
не зможе прожити.

Цьогорічний концерт був осо-
бливим не тільки через зібрану 
суму для потреб дітей, котрі вихо-
вуються у «Пресвятій родині», а й 
у тому, що в ньому взяли участь й 
самі вихованці притулку. Родзин-
кою свята був виступ фіналістів 
телепроекту «Танцюють всі» 
Дениса і Тоні.

 Провели свято студенти 
ТНЕУ Катя Смолова і Юрій 
Гнатишин.

Перемога Андрія ПУШКАРЯ

С т у д е н т 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету, 
з а с л у ж е н и й 
майстер спорту 
Андрій Пуш -
кар став пере-
можцем у XIX 
ч е м п і о н а т і 
Європи з арм-
спорту. 

Змагання відбулися в столиці Болгарії 
Софії. 

Наш спортсмен став першим у ваговій 
категорії понад 110 кілограмів. 

Вітаємо 
Андрія Пушкаря 

з перемогою та бажаємо 
подальших спортивних досягнень! 

I місце
 на ІІІ етапі

 IX 
Міжнародного 

конкурсу 
з української 
мови імені 

Петра Яцика 
виборола 
Христя 

КІЗиМА.
Вітаємо!

ХАЙ ВСЕСВІТ ПОчУЄ ГОЛОС ЛЮБОВІ…
Благодійну шоу-програму, під патронатом ректора ТНЕУ Сергія Юрія, провели для своїх шанувальників 

ексцентрик-балет Т.А.Н.Г.о і зразковий ансамбль сучасного танцю «Рожева пантера»
Співали для гостей заслуже-

ний працівник культури України 
Світлана Сорочинська, заслу-
жена артистка України Адріана 
Онуфрійчук, Ліана, Ірина Ново-
млинська, Ліля-Марія Крисовата, 
гурт «Струни серця»…

Спостерігаючи за вихован-

цями притулку, котрі на сцені 
Тернопільського драмтеатру 
імені  Тараса Шевченка натхнен-
но підспівували обдарованій 
Катерині Смоловій, я думала над 
тим, як влучно організатори на-
звали концертну програму, і як 
“Голос Любові” взиває до кожно-

го серця ангельськими голосами, 
спонукаючи дорослих вознестися 
хоч на деякий час над щоденною 
суєтою і уділити, якщо не кошти, 
то бодай тепло душі тим, хто, фак-
тично, є індикатором рівня життя 
у державі, — сиріткам.

Марія БАЛІЦЬКА

ХАЙ ВСЕСВІТ ПОчУЄ ГОЛОС ЛЮБОВІ…

«Коронація слова»
назвала  своїх  переможців!

Рішенням журі IX 
Всеукраїнського конкурсу романів, 

кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики 
про кохання «Коронація слова-2009» 

Дипломом Лауреата конкурсу (II 
премія у номінації «П’єси») нагород-

жена п’єса головного редактора 
газети ТНЕУ «Університетська 

думка» Марії Баліцької 
«Веселкове диво».

Усміхаються людям квіти,  
бо надворі — чарівне літо!


