
Ні мистецтво, ні мудрість 
неможливо осягнути, якщо не вчитися (Демокріт).

Виходить з 28 жовтня 1994 року     
Газета Тернопільського Національного Економічного Університету

Сердечно вітаю славетну університетську 
родину із святковою подією —  церемонією по-
свячення у студенти наших першокурсників, 
котрі своїми знаннями та наполегливістю 
вибороли  високе право і честь носити зван-
ня студента Тернопільського національного 
економічного університету. 

Наш Університет — лідер у підготовці 
економістів з багатьох спеціальностей на 
ринку освітніх послуг України, виховав кілька 
поколінь інтелектуальної еліти. 

Дорогі першокурсники, Ви вливаєтеся у 
сім’ю, котра має високий авторитет також і на 
міжнародному рівні. Вірю, що Ви — молоді, 
енергійні, допитливі — будете жити, вчитися 
і творити на благо нашої держави, яка наполе-
гливо інтегрується у європейську спільноту. 
Адже знання — це скарб, що  у вогні не  згорить 
і ворог його не вкраде.  Він  назавжди зали-
шиться з Вами і повсякчас може стати у пригоді. Знання, інтелект, ерудиція 
— чи не найбільша окраса кожної людини, підстава для гордості й шани.

Шановні колеги, у день урочистої інавгурації навчального року дозвольте 
привітати Вас із 18 річницею Незалежності України і побажати усім подальшої 
плідної праці на благо українського народу, значних успіхів на освітянській 
та науковій нивах. 

Дорогі друзі, примножуйте славу та багатства нашої держави, учіться 
і творіть, використовуйте сповна можливості для духовного зростання, 
оволодіння фахом!  Нехай усвідомлення Вашої причетності до славних 
традицій Тернопіль-ського національного економічного університету і по-
будови нової незалежної України додасть Вам сил та наснаги. У добру путь, 
дорогі першокурсники!

Сергій ЮРІЙ,
ректор Тернопільського національного економічного університету

Україно, Вкраїно, 
      колиско, матусю кохана, — 
Підбираю для тебе найкращі, 
            барвисті слова,
Величаю в піснях, 
        рідна земле моя незрівнянна,
Лиш би ти, Україно, 
            завжди калиново цвіла.

Україно, красуне, 
       невісто струнка, синьоока,
З гнучким станом, з косою, 
       з тонкими шнурочками брів, —
Величаю тебе! 
         Величальна хай лине високо:
З піднебесся — до сонця, 
                       у виміри інших світів.

Величаю тебе, 
           немов матір розумна дитина.
Величаю мов Бога, 
               бо Він є Правдива Любов!
І якщо я хоч раз ще колись 
                        народитись повинна, 
То лише в Україні 
            хотіла би жить знову й знов.

Марія Баліцька

Величальна Україні ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ УНІВЕРСИТЕТУ —
н а й к р а щ і  н а  Т е р н о п і л л і !

На фото: щасливі переможці щорічного творчого звіту — талановиті студенти ТНЕУ разом 
з проректором з питань гуманітарної освіти та виховання Богданом АДАМИКОМ

У добру путь, першокурсники!
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Нічому, що важливо знати, навчити неможливо, — 
усе, що може зробити учитель, це вказати стежини (Олдінгтон Річард).
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На фото: Молоді науковці та студенти — учасники круглого столу, присвяченого 40-річчю студентського наукового товариства ТНЕУ 

Наш Університет має давні традиції 
функціонування й розвитку студентської та 
молодіжної науки, результати якої примно-
жують його авторитет, як в Україні, так і за 
кордоном. Значимість наукового пізнання 
у підготовці сучасного фахівця зростає і у 
зв’язку із завершенням Болонського процесу, 
необхідністю становлення третього циклу 
освіти на основі переходу до структурованих 
докторських програм (PhD). 

Помітне місце в науковому житті 
Університету посідають Рада молодих вче-
них та студентське наукове товариство, що 
стали осередками координації молодіжної та 

Бережімо традиції й примножуймо славу Університету!
студентської науки, плекання нових наукових 
кадрів, зародження інноваційних ідей. Для 
тих, кого манить невідомість наукового пошу-
ку, завжди відчинені двері наших організацій. 
Приходьте, ми станемо Вашими надійними 
провідниками в країну непізнаного. 

Нагадую,  що Рада  молодих вче -
них та студентське наукове товариство 
ТНЕУ розташовані в головному корпусі 
Університету (кабінет 1103). 

Студентська пора — час становлення 
особистості. В умовах загострення конкуренції 
на ринку праці зумійте сповна скористатися 
можливістю стати фахівцем нового часу. 

Наш Університет створює для цього всі 
умови. 

З Днем Знань! Не будьте пасивними 
спостерігачами — доля дарує Вам шанс стати 
ініціаторами великих і малих перетворень у 
соціально-економічних системах всіх рівнів. 
Шукайте і знаходьте, помиляйтеся й самі 
виправляйте свої помилки, пропонуйте і 
реалізовуйте свої задуми. 

Обриси нового щасливого заможно-
го життя малюєте Ви, то ж зробіть його 
реальністю!

Григорій  Монастирський, 
голова Ради молодих вчених ТНЕУ  

На книжкову полицю

Концепція
виховної роботи та шляхи її 

реалізації
побачила світ у  видавництві ТНЕУ

У розбудові Української держави постає 
важливе завдання виховання справжнього 
громадянина, патріота рідної землі, здатного 
відстояти незалежність та соборність України, 
вивести її із соціально-економічних труднощів 
на шлях процвітання.

А н а л і з  с т а н о вл е н н я  і  р о з в и т ку 
позанавчальної діяльності та виховання у 
ТНЕУ свідчить про необхідність рефор-
мування раніше існуючих форм і методів 
позанавчальної діяльності та виховання, яке 
обумовлене низкою обставин. По-перше, в 
умовах демократизації суспільства вагомого 
значення набуває погляд на особистість з 
позиції культурно-історичної педагогіки роз-
витку. По-друге, посилюється тенденція вход-
ження Української держави до нової ступені 
цивілізації, науково-технічного та соціального 
прогресу. У цьому зв’язку актуалізується 
необхідність виховання особистості творчого 
типу, здатної до сприйняття інноваційних 
технологій...

Необхідність Концепції підкріплена 
передбаченими Конституцією України пра-
вами кожної людини на вільний розви-
ток особистості, правом на відпочинок, 
дозвілля, всебічну участь у культурному і 
громадському житті  вищого навчального 
закладу, суспільства, творчу самореалізацію, 
повноцінний розвиток особистості.

У Концепції звертається увага, зокрема, і 
на те, що відповідальність за організацію та 
результати виховної роботи у ТНЕУ покла-
даються на проректора з питань гуманітарної 
освіти та виховання і відповідні структурні 
підрозділи Університету.

Студентам-
призовникам-2009

З метою здійснення вчасної постановки на 
військовий облік студентам-призовникам денної 

форми навчання (1, 2, 3 курси) необхідно:
-  п р и б у т и  д о  Т е р н о п і л ь с ь к о г о 

міського військового комісаріату по вул. 
Тролейбусній, 5, каб. 210 і

пред’явити  — приписне посвідчення.
Студенти  денної  форми навчан -

ня, відраховані з навчального закладу за 
неуспішність, за недисциплінованість і у разі їх 
поновлення для продовження навчання втрача-
ють право на відстрочку від призову у Збройні 
Сили (ст.17 п.4 Закону України «Про загальний 
військовий обов’язок і військову службу»).

Студенти, переведені із денної форми на-
вчання на заочно-дистанційну, також втрача-
ють право на відстрочку від призову у Збройні 
Сили України.

Постановка на військовий облік буде 
здійснюватися з 15 вересня 2009 року.

Ігор Андрушків, 
начальник військово-облікового відділу ТНЕУ

Студентська поліклініка
Здоров’я

дбає про здоров’я молоді

Санаторій-
профілакторій ТНЕУ

запрошує студентів Університету, що 
мають бажання пройти курс 

оздоровлення і лікування, включаючи 
триразове харчування.

Путівки можна придбати в студентській 
поліклініці при наявності студентсько-

го квитка (паспорта).
Примітка: набір студентів у санаторій-
профілакторій проводиться щомісяця 

(по 50 осіб).  

Профком студентів
щиро вітає багатотисячне студентство 

Тернопільського національного 
економічного університету з Днем Знань 
і бажає усім оптимізму, впевненості у 

власних силах та провести студентські роки 
так, щоб було що розповісти своїм дітям і 
онукам та й самим згадати, зустрічаючись 

кожні п’ять літ!

Студентська поліклініка ТНЕУ  
надає такі послуги:

-   к о н с у л ь т а т и в н и й  п р и й о м 
лікарів за спеціальностями: терапія, 
о т о р и н о л а р і н г о л о г і я ,  а к у ш е р с т в о -
гінекологія,  дерматовенерологія;

-  надання кваліфікаційної  медичної до-
помоги, у т.ч. невідкладної;

-  оформлення документів (ф.070, 
санаторно-курортна карта) для отримання  
путівок на санаторно-курортне лікування;

-  виконання маніпуляцій відповідно  
до призначень лікаря (в/м, в/в ін’єкції, 
вакцинація, перев’язки);

-  призначення фізіотерапевтичних про-
цедур та їх проведення.

Студентська поліклініка знаходиться 
за адресою:

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Корпус ІПО, цокольний поверх
Тел.53-01-23 (з 9 до 17 години).

Будьте здорові! 
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Важливо не кількість знань, а їх якість. 
Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого (Лев Толстой).

Батькам на замітку

Щодня в Університеті бачимо довкола 
себе заклопотаних, заспаних, стурбованих і 
водночас веселих, життєрадісних усміхнених 
і завжди привітних людей. Вони знаходяться 
у постійному русі та у пошуку можливостей 
застосування власних  здібностей та амбіцій, 
постійно прагнуть самовизначення та само-
ствердження. Багато молодих людей знають 
чого хочуть, але не знають, як цього досягну-
ти. А ми знаємо: Студентське Самоврядування 
- ТЕ ЩО ВАМ ПОТРІБНО!!! 

Студентське самоврядування у вищому на-
вчальному закладі — це самостійна громадсь-
ка діяльність студентів з реалізації функцій 
управління вищим навчальним закладом, 
яка визначається ректоратом, деканатами та 
здійснюється студентами відповідно до мети 
й завдань, які стоять перед студентськими 
колективами, функціонує з метою забезпе-
чення виконання студентами своїх обов’язків 
і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному 
розвитку особистості студента, формуванню 
у нього навичок майбутнього організатора, 
керівника.  

Центральний орган студентського самовря-
дування (ОСС) Тернопільського національного 
економічного університету — Університетська 
рада студентів (УРС), діяльність якої спрямо-
вана на удосконалення навчально-виховного 
процесу, виховання духовності і культури 
студентів, зростання у молоді соціальної 
активності та відповідальності за доручену 
справу. Щотижня в приміщенні УРС прово-
дяться засідання, на яких збирається актив 
університету — студенти, які не байдужі 
до всього і намагаються робити щось нове. 
Діяльність УРС спрямована на максимальне 
виявлення і реалізацію творчих здібностей 
особистості, формування у неї навиків 
майбутніх організаторів та керівників. 

Студентське самоврядування саме для 
тих, хто не може сидіти на місці, для тих, хто 
володіє нестримною енергією та ентузіазмом. 
Саме лідери ОСС спрямовують ці риси у пра-
вильне русло. Ми намагаємося, в першу чергу, 
функціонувати для тих, чиї права відстоюємо 
- для студентів, розробляючи низку заходів, 
що сприятимуть цьому, - це соціологічні 
дослідження, допомога у вирішенні побу-
тових питань студентів, культурно-масові 
заходи, круглі столи, соціологічні і благодійні 
заходи. Не забуваємо ми і про зв’язки з 
громадськістю, що проявляється у співпраці 
із ЗМІ, та іншими студрадами міста, області 
і України. Запевняємо, що це далеко не все! 
Ми надіємося на те, що студентство України 
«прокинеться» і доведе, що воно дійсно «ядро 
української інтелігенції».

Ви зможете нас знайти за адресою 
Львівська,9 к.506, а також на сайті www.urs.
at.ua

Сьогодні тисячі дітей долають нову схо-
динку свого життя – стають студентами вищих 
навчальних закладів України. Вони стоять 
перед входом в ошатні навчальні корпуси, де 
їх зустрічають теплі погляди викладачів, нові 
друзі, надії, сподівання. Їх очікують зміни, 
які будуть доленосними у житті завдяки тим 
знанням, котрі проникнуть у їхні гарячі і 
допитливі серця.

А ось стоїте Ви – батьки. З надією і три-
вогою вдивляєтесь у постаті професорсько-
викладацького колективу Університету і часто 
боїтесь випустити з власного поля зору свою 
рідну кровинку. Ви з острахом думаєте про 
ті дні, тижні,  місяці, які проводитимуть діти 
без вашої опіки. Що це відбувається у вашій 
душі? Правильно, це прояви материнської 
та батьківської любові. Вона енергетично 
сильна, правдива, віддана, щира та щедра, 
оспівана у піснях та виплекана у житті. Ви 
могли б прихилити небо для своєї дитини, 
здійснити найнеймовірніший подвиг, піти на 
самопожертву. 

Це справді так. Але це лише один бік такої 
сильної емоції, що інколи здається нам врод-

Гармонія в людині починається із сім’ї
женою. Часто саме батьки і діти страждають 
від такого надмірного почуття. Вони прагнуть 
через особистість дитини зреалізувати свої 
нездійсненні мрії, нав’язують свою думку 
і навіть світогляд, купують свій авторитет, 
даючи їм великі гроші, пристосовуються до 
них або психологічно тиснуть тощо. 

Чи можна це назвати батьківською 
любов’ю? А де віра у те, що син або дочка 
гідно носитиме  ваше прізвище щодня? 

Чи задумувались над тим, що діти дані 
Богом для того, щоб ви виховували не тільки 
їх, але й себе. Діти – найкращі вчителі, котрі є 
для того, щоб батьки жили щасливо. Згадайте, 
як  із уст ваших маленьких ще діточок злітали 
мудрі філософські вирази, запитання чи навіть 
відповіді. Що ж відбулося пізніше? Чому ми 
інколи втрачаємо ту ниточку розуміння, котра 
єднає батьків і дітей. Це, напевне, тому, що ми 
прагнемо все тримати під своїм контролем, 
заборонами, часто не пояснюємо, а лише 
висуваємо догму: „Не можна!”. 

Варто, врешті, запам’ятати: якщо діти ба-
читимуть повагу та підтримку у своїй родині, 
щасливих батьків, то тільки тоді вони здійснять 
найсуттєвіші вчинки Добра, Краси, Творчості 
та Самовдосконалення у своєму житті, і вам 
ніколи і ніде не доведеться червоніти за них. 
Гармонія в людині починається із сім’ї, де 
вона зростає у просторі любові. Навіть тоді, 
коли  матір чи батько є одинокими, але щас-
ливими і самодостатніми людьми, дитина 
теж відчуватиме цей комфорт у собі. Тому не 
тривожтеся намарне, пустіть енергію думок у  
сім’ю, де, окрім Вашого пташеняти, що має 
вже крильця, є ще інші люди. Не бійтеся дати 
своїй дитині свободу хоча б тому, що у неї 
самої уже закладений інстинкт самозбережен-
ня, самоповага, а не програма самознищення. 
Віра батьків у свою дитину – це те найбільше, 
що може надати сил незрілій особистості. 

Шановні батьки, не тривожтеся, адже 
відтепер ви  не самі: у Тернопільському 
національному економічному університеті  
працюють практичні психологи кафедри 
психологічних та педагогічних дисциплін, 
котрі  завжди  готові допомогти і вам, і ва-
шим дітям в адаптації та кризових ситуаціях, 
зрозуміти, порадити та підтримати у 
життєвому вирі проблем. Щасти нам усім у 
новому навчальному році!

Студентське 
самоврядування 

для цілеспрямованої молоді

З повагою та найкращими побажаннями
голова Університетської ради студентів

Юлія Коновальчук

Елеонора Ященко, 
викладач кафедри психологічних та педагогічних 

дисциплін

Тремтіння тіл, сплетіння рук
І тихий шепіт слів.
Тебе я понад все люблю.
І все, як ти хотів...
Обпалює мої вуста
П’янкий дурман спокус.
Ще трішечки, і я з тобою
У небо підіймусь.
Так солодко, аж світ хитається...
Є тільки ти і я.
Нехай усе це не міняється
У течіях життя.
І хай стукоче серденько
Моє з твоїм у такт, —
Я знаю: будем разом ми,
Бо має бути так.
Для тебе — все життя моє,
Тобі його даю.
Ти тільки не забудь мене
В розлуці на краю.
Ти тільки обніми мене у ночі тишині
І тихо-тихо прошепчи:
«Потрібна ти мені».
Оксана Голинська, першокурсниця ФКІТ

Обпалює мої вуста
п’янкий дурман спокус...

Написано серцем

ÍÓ, ßÊ Ë²ÒÎ ÏÐÎÉØËÎ?
Таким запитанням 

розпочинається майже 
кожна зустріч засмаглих та 
спраглих до знань і праці 
студентів та працівників 
нашого Університету.

Хто любить подорожі, 
— йому легше відповісти 
на запитання й розповісти 
про побачене. 

Хто любить море, — 
ще довго згадуватиме шум 
прибою і ласку хвиль...

А колектив кафедри 
податків та фіскальної полі-
тики (див. фото) мандру-
вали, милуючись красою 
нашого милого Тернопілля, 
підкорюючи води гордови-
того Дністра і задивляючись 
у небесну безкінечність...
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«Ти — велика краплина роси під листком лотоса, 
а я — маленька краплина на його верхньому боці», — сказала Росинка Озеру (Тагор Рабиндранат).

Увага: конкурси!!!

Я люблю гори, простір, 
далечінь...

Так називається конкурс,  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».

У серпні  свят-
кували свій ювілей   
д.е.н., професор, 
декан факультету 
фінансів Ігор Сте-
панович Гуцал; ви-
кладач кафедри ме-
неджменту Ірина 
Іванівна Макаро-
ва; прибиральниці 
Катерина Іванівна 
Кулик  і  Марта 
Тарасівна Новак 
(ЧІПБ);  ст.  ви-
кладач кафедри 
бухгалтерсько -

го обліку ЧІПБ Валентина Миколаївна 
Олійничук; охоронці Віктор Євгенович 
Білозьоров та Володимир Петрович Щу-
пляк; заступник начальника господарського 
відділу Надія Ільківна Романюк.

Вітаємо ювілярів Університету
       і щиро віншуємо: 
Букет сьогодні ми складаєм з квітів,
де є тепло, любов і щирі побажання...
Рушник життя хай забуяє цвітом,
а Небо — здійснить мрії й сподівання.

 ВІТАННЯ НАШИМ 
ЮВІЛЯРАМ!

Я буду економістом
зі співучею душею...
Позаду — безтурботні шкільні роки й 

дитинство... Вже стою на порозі свого до-
рослого життя. У душі переплелися радість 
із хвилюванням... До них вплітається ба-
жання якнайшвидше відчути смак такого 
вже на сьогодні реального студентства. 
Сьогодні уже з гордістю можу сказати: «Я 
студентка престижного вищого навчального 
закладу — Терно-пільського національного 
економічного уні-верситету!». Звичайно, цей 
вибір був нелегким. Частково я прислухалася 
до порад батьків, тому що вони більше зна-
ють життя. Великою допомогою при цьому 
були й курси довузівської підготовки, які я із 
великим задоволенням відвідувала у вихідні. 
Бездоганний вигляд Університету спонукав 
і викликав довіру до навчання саме у ТНЕУ. 
І тепер я докладатиму максимум зусиль, 
щоб бути хорошою студенткою не лише у 
навчанні, а й у культурному та творчому житті 
Університету. 

Батьки назвали мене Соломією, і це ім’я 
стало для мене пророчим — з раннього ди-
тинства співаю. Займалася у будинку Дитячої 
творчості, у музичній школі №1; виборювала 
призові місця у шкільних, міських та обласних 
конкурсах «Таланти твої, Україно», «Пісенний 
зорепад»... Пісня, музика займають вагоме 
місце у моєму серці і в душі. Навіть не уявляю 
свого життя без співу, тому впевнена: де би 
я не була і чим би не займалася, — пісня 
завжди буде зі мною. За професією я буду 
економістом зі співучею душею й творчим 
запалом.

Як на мене — це прекрасно...

Соломія Хома, випускниця ЗОШ №26; першо-
курсниця ФАЕМ

УСІ МИ ДІТИ ТВОї,
УкРАїНО!

В Україні є лише два відомих місця, 
де талановиті діти і юнацтво можуть 
поєднати участь у конкурсах чи фестива-
лях із відпочинком, — «Артек» у Криму і 
«Молода гвардія» в Одесі. Міжнародний 
конкурс-фестиваль «Усі ми діти твої, Україно!» 
традиційно проводять Міністерство освіти і 
науки України, Міністерство України у справах 
молоді, сім’ї та спорту, Державний Комітет 
України у справах національностей та релігій, 
Міжнародна освітньо-культурна Асоціація. 
Державна підтримка — пільгова путівка — 
щороку збільшує вимоги до учасників, котрі 
проходять через попередній фаховий відбір.

Цьогоріч за перемогу боролися 25 
колективів з України, Росії, Польщі, Вірменії, 
Грузії, Естонії...

Вперше у фестивалі взяв участь Народ-
ний художній колектив студія хореографії 
«Т.А.Н.Г.о» (керівник Любов Гриневич) й 
одразу здобув перемогу — I місце у номінації 
«Хореографічне мистецтво». Вітаємо!

Марія Баліцька

Людина завжди прагне щастя. А ща-
стя — це досягнення успіху: досконалого і 
бажаного.

Запорукою  успіху у житті є плідна  пра-
ця — у здобутті знань, професії, духовному 
самовдосконаленні. Людина отримує задово-
лення, займаючись улюбленою справою. ко-
мусь виростають крила під час співу, когось 
надихає музика чи танці... Є любителі слова.

Тернопільський національний економіч-
ний університет, вірячи, що у кожній людині 
є  Сонце, підтримує творчих студентів. Уже 
після посвяти у студенти, першокурсники по-
ринають у вир численних творчих конкурсів, 
фестивалів, концертів, які органі-зовує і про-
водить Департамент гуманітарної освіти та 
творчої самореалізації молоді (начальник 
— Заслужений працівник культури України 
Світлана Сорочинська).

У нашому Університеті навчається чимало 
студентів, котрі пишуть вірші, малу прозу, 
гарно малюють чи уміють спіймати цікаву 
фотомить. 

Залишаючи на папері свої думки, спогади 
чи почуття,  молоді люди передають стан 
своєї душі, самовиражаються. 

І саме на підтримку  студентів газета 
«Університетська думка»  уже кілька років 
поспіль випускає додаток «Серцеспів» — аль-
манах, у якому мають виняткову можливість 
друкуватися наші талановиті юнаки і юнки. 

Для когось з них це єдина можливість 
бути надрукованим і увійти в історію ТНЕУ, а 
для більшості це, віримо, добрий старт мати 
власні друковані праці і зайняти гідну нішу у 
культурному житті Університету, Тернопілля 
і навіть України.

Дорогі першокурсники, запрошуємо Вас 
стати авторами наступного випуску альмана-
ху «Серцеспів». 

У кожній людині є 
Сонце!

виборола для України на чемпіонаті 
Європи серед юніорів 

студентка факультету економіки 
та управління ТНЕУ 

Юлія Баралей!
Юля двічі піднімалася на найвищу схо-

динку, адже вона була найкращою і в бігу 
на 400 м, і  у складі естафети 4х400 м серед 
юніорок. Нагадаємо, що чемпіонат Європи 
серед юніорів  відбувся 23-26.07.09 р. у 
м.Новкад (Сербія).

Спорт

культура

Дві золоті медалі

Спортсменки ТНЕУ 
виступають за збірну України

Чемпіонат Європи
16-19.07.09 р. у м.каунас (Литва) відбувся 

чемпіонат Європи з легкої атлетики серед 
молоді. У складі збірної України взяли участь 
і успішно виступили наші студенти. У бігу 
на 800 м срібною призеркою стала Наталія 
Лупу (ФФ), на найдовшій дистанції 10000 м 
бронзову медаль для України здобув Дмитро 
Лашин (ФЕУ). 

У бігу на 400 м за крок до бронзи четвер-
тою перетнула лінію фінішу студентка  ФЕУ 
Анна Тітімець.

З 15 по 23 серпня ц.р. у Берліні (Німеччина) 
проходив чемпіонат світу з легкої атлетики. 
До збірної України потрапили студентки 
нашого Університету Людмила Йосипенко 
- семиборство (ФББ), Анна Тітімець - 400 м 
(ФЕУ), Юлія Баралей - 400 м (ФЕУ), Наталя 
Лупу - 800 м (ФФ).

назвав переможців

Богдан Дуда,ст.викладач кафедри спортуЛеся Джуровська


