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Такими словами у перший день золотої 
осені, під акомпанемент духового оркестру 
Тернопільського військового гарнізону розпо-
чалося свято Дня знань «Студентська молодь 
– майбуття держави!» у ТНЕУ.

Свято Першовересня завжди нерозривно 
пов’язане з новими починаннями й можливо-
стями, з реалізацією сміливих ідей та радістю 
відкриттів, сповнене смаком перших перемог 
та наповнене вірою в світле майбуття.

Десятиліттями наш університет підтримує 
добру традицію: зустрічати  кожен новий на-
вчальний рік як велике і радісне свято, сповне-
не краси і піднесення,   що об’єднує всю нашу 
дружню університетську родину.

Цього року студентська сім’ я економічного 
університету знову поповнилася молодим 
поколінням – першокурсниками, тими, хто своїм 
зусиллям творить поступ української освіти, 
прагне здобути  знання, а це – перший крок до 
успіху в майбутній професійній діяльності.

Розділити з нами урочистість свята завітали 
високоповажні гості: голова Тернопільської 
обласної державної адміністрації Чижмарь 
Ю. В., голова Тернопільської обласної ради 
Кайда О. П., голова ДПА в Тернопільській 
області Щербина В. М., начальник Головно-

го управління держказначейства України у 
Тернопільській області Мац М. Й., начальник 
Тернопільської митниці Хмаров В. В., началь-
ник управління освіти і науки Тернопільської 
ОДА Запорожан І. Г., заступник голови 
Тернопільського суду Козак І. О.

Для першокурсників урочисто зву-
чали Державний гімн України та гімн 
Тернопільського національного економічного 
університету. Після цього у супроводі мар-
шу було урочисто внесено головну хоругву 
університету та хоругви факультетів.

Перед наймолодшими студентами нашого ви-
щого навчального закладу виступив ректор ТНЕУ, 
професор, доктор економічних наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, почесний про-
фесор Міжнародного Віденського університету 
Сергій Ілліч Юрій. У своєму вітальному слові 
він привітав першокурсників з тим, що вони 
влились у багатотисячну університетську родину. 
Ректор підкреслив, що ТНЕУ – тепер їхня нова 
сім’ я, початок відліку дорослого життя, напо-
вненого новими можливостями і перспективами, 
перемогами і відкриттями. Сергій Ілліч побажав 
усім студентам здоров’ я, радості, душевного 
спокою, взаєморозуміння, впевненості у завтраш-
ньому дні та щедрого на успіхи і здобутки нового 
навчального року.

Ведучі  свята - Ірина Новомлинська 
та Андрій Мандзюк урочисто представи-
ли присутнім деканів факультетів, після 
чого залунала  пісня «Ода Університету»,   
у виконанні  творчого колективу ТНЕУ  
«Феєрія». Ірина Дружків – студентка ТНЕУ, 
лауреат всеукраїнських і міжнародних 
пісенних фестивалів виконала пісню «Це  - мій 
рідний край» .

На добру долю першокурсників благосло-
вили віце-канцлер управління Тернопільсько-
Зборівської єпархії отець Василь та отець 
Петро (Українська Православна автокефальна 
церква Успіння Пресвятої Богородиці). Отці 
окропили свяченою водою присутніх, а во-
кальне тріо «Діадема» в цей час виконало 
пісню «Дивіться частіше у небо» .

Студенти Наталя Цар та Ярослав Мель-
ничук  від імені всіх першокурсників урочисто 
пообіцяли носити ім’я студента Тернопільського 
національного економічного університету з 
гордістю та честю, бути гідним громадянином 
своєї держави,   провідником національної ідеї, 
поважати Конституцію України, державні сим-
воли, національні традиції, історію університету, 
історію українського народу, віддавати свої 
сили, знання і творчі можливості для зміцнення 
держави і примноження слави України, сумлінно 
навчатися, прагнути стати яскравим прикладом 
високого духу, вільнодумства і національної 
свідомості, пізнавати та досліджувати закони 

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ – МАЙБУТТЯ ДЕРЖАВИ...
Свято Знань у ТНЕУ

Студентська молодь – майбуття 
держави!

Студентська молодь – 
Батьківщини цвіт!

Ви – України-неньки міць і слава,
І ваша юність хай дивує світ!

економіки, стати творцем наукових ідей,   що 
примножать потенціал ТНЕУ та економічної 
науки України, любити Батьківщину та бути 
вірним справі свого народу. Наталя та Ярослав 
отримали з рук ректора символічні Ключ та 
Книгу Знань.

Родинну атмосферу свята доповнив виступ 
сімейного дуету – мами і першокурсниці, Любові 
і Тетяни Шарган, які виконали пісню «Заспівай, 
родино». Студент першого курсу ТНЕУ Едуард 
Романюта порадував присутніх піснею «Золоті 
небеса».   Дівчинка - Софійка Головецька, яка 
символізувала Дитинство, побажала студентам: 
«Залиште позаду тривоги й печалі, у мирі й любові 
в майбутні йдіть далі. У сни кольорові я прийду до 
вас! До зустрічі, друзі! У добрий вам час!» 

З цими словами у небо злетіли сотні ко-
льорових кульок,   що уособлювали початок 
яскравого, сповненого позитивними емоціями, 
нового навчального року. Свято завершилося 
гучним феєрверком, а ввечері, з ініціативи рек-
тора, для всіх бажаючих відбулася дискотека, на 
якій присутніх розважалиDJ Romeo та президент 
нічного клубу «Ibiza» Богдан Мигдаль, студент-
першокурсник ТНЕУ.

У добру путь  студенти! Нехай подорож в 
чудесну Країну Знань буде для Вас цікавою 
і привабливою, відкриє перед Вами величні 
перспективи, утвердить  у правильності ви-
бору життєвих орієнтирів, наснажить благо-
датною силою вічних цінностей!

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Фото Михайла БЕНЧА



Добре того учити, хто хоче 
все знати.
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17 вересня у залі засідань ректорату 
ТНЕУ відбулася презентація проекту 
«Тернопільський освітній комунікаційний 
центр (ТОКЦ)» . На презентації були 
присутні ректор ТНЕУ професор С. І. 
Юрій, координатор від НАТО, професор 
Університету штату Мейн (США) Джордж 
Марковський, професор ТНЕУ А. О. Са-
ченко, в. о. директора Центру інформації 
та документації НАТО в Україні (Київ) 
Н. Немилівська, викладач кафедри ІІТ, 
заступник директора ІТЦ С. І. Возняк, 
начальник відділу інформаційного забез-
печення ТНЕУ І. Є. Романець.

Учасники зустрічі ознайомилися з 
проектом, метою якого є побудова загаль-
ного центру комунікації і якісне з’єднання 
університетів міста швидкісними канала-
ми зв’язку, що дасть змогу вищим на-
вчальним закладам обмінюватися даними 

У Тернопільському національному  
економічному університеті навчається чима-
ло іноземних студентів, зокрема, сімнадцять 
молодих людей з Нігерії. 

Нещодавно ТНЕУ відвідав Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Федеративної 
Республіки Нігерії в Україні Ібрагім Пада 
Касаі, який поспілкувався із проректором з 
навчально-методичної роботи, д. е. н.  Богда-
ном Луцівим  та зі студентами-нігерійцями.

Богдан Любомирович розповів гостям 
із Нігерії про Тернопільський національний 
економічний університет, наголосивши, 
що наш Університет активно співпрацює із 
вищими навчальними закладами 48 країн та 
займає в Україні лідерські позиції у підготовці 
економістів, серед його випускників чимало 
відомих науковців, державних діячів, керівників 
підприємств, провідних спеціалістів. 

— Тернопіль – спокійне містечко, в 
якому гостинно ставляться до студентів 
різних національностей, – запевнив Б. Л. 
Луців іноземну делегацію. –  Ми знаємо усі 
проблеми студентів з Нігерії, завжди готові 
їм допомогти у складних ситуаціях. Для 
студентів-нігерійців у ТНЕУ створені хороші 
умови проживання та навчання, тому для 
реалізації їх основного завдання – навчання, 
немає жодних перешкод та обмежень.

Дізнавшись про те, що Президент України 
Віктор Ющенко також навчався у ТНЕУ, Над-
звичайний і Повноважний Посол Федеративної 
Республіки Нігерії в Україні був приємно 
вражений. Поспілкувавшись попередньо 
зі студентами, ознайомившись з умовами 
навчання та проживання молодих людей з 
Нігерії в ТНЕУ, Ібрагім Пада Касаі відмітив 
професіоналізм професорсько-викладацького 
колективу, високий рівень матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу, 
використання новітніх технологій. Також По-
сол розповів, що у Нігерії мало університетів 
незважаючи на те, що загальна чисельність 
населення складає 140 млн осіб. У зв’язку з 
цим молодим людям доводиться здобувати 
освіту за кордоном. Троє з його чотирьох дітей 
навчаються в Україні. Оскільки рівень на-
вчання у ТНЕУ високий, Надзвичайний і По-
вноважний Посол Федеративної Республіки 
Нігерії в Україні висловив зацікавлення у 
розширенні співпраці. 

Під час візиту Ібрагім Пада Касаі  огля-
нув електронну бібліотеку, фотовиставку та 
навчальні корпуси Університету і подякував 
Б. Л. Луціву за теплий прийом.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Посол  Нігерії 
в Україні відвідав 
наш Університет

Візити

На факультеті аграрної економіки і менед-
жменту ТНЕУ з робочим візитом побували 
член наглядової ради АТ Автоматизації і 
прогресивної технології землі Бранденбург 
(Німеччина) Міхаель Фендер та начальник 
східно-європейського відділу цього ж АТ 
Вадим Кегелес. 

Для довідки: АТ Аутев – німецька компанія, 
спрямована на міжнародну співпрацю, що 
спеціалізується на технологіях охорони навко-
лишнього середовища, відновлювальних дже-
рел енергії і автоматизації виробництва.

За круглим столом, де йшлося про ре-
сурсний потенціал сільсього господарства 
регіону, нові види сонячних батарей, про 
ефективність використання енергії світла й 
енергії тепла, про необхідність будівництва 
заводу із переробки сміття, гості наголосили, 
що мають свої представництва у Греції, в 
Таїланді... І приїхали до Тернополя, щоби у 
нашому місті побудувати сміттєпереробний 
завод, пристосувавши побічну продукцію 
аграрних підприємств та побутові відходи до 
потреб місцевої промислововсті. 

Декан факультету АЕМ, д.т.н., професор 
Роман Гевко наголосив, що ФАЕМ планує 
підтримати діяльність сучасного переробного 
об’єкту в науковому плані. Тим більше, що 
студенти факультету аграрної економіки і 
менеджменту за програмою “Аполло” про-
ходять стажування у Німеччині (у т.ч. в землі 
Бранденбург), набувають там певних знань, 
котрі можуть ефективно застосувати для по-
треб рідного міста.

Гостей було проінформовано про стан справ 
в аграрному секторі нашої області, звернувши 
увагу на кон’юнктуру і перспективи розвитку 

Угоду про співпрацю
підписали Сергій Юрій і Міхаель Фендер

ринку ріпаку, цукрового буряка і зернових, 
виробництво яких забезпечує Тернопілля.

Ректор ТНЕУ Сергій Юрій, в ході розмови 
з Міхаелем Фендером  (див. фото) наголосив, 
що Університет спільно працюватиме над 
проектом „Сталого та екологічно безпечного 
видалення та утилізації відходів“ та нова-
торських рішень, щодо екологічно безпечного 
зберігання, сортування і переробки агропро-
мислових і побутових відходів. Тернопільський 
національний економічний університет в 
рамках договору про співпрацю розробляти-
ме рішення, які будуть реалізуватися через 
національні та інтернаціональні наукові 
трансфери, що передбачають міжнародний 
обмін студентів і викладачів нашого вищого 
навчального закладу.

В Угоді ,  яку підписали сторони, 
підтверджено прихильність до активної 
співпраці з метою збереження навколишнього 
середовища і поновлюваних джерел енергії 
при ефективній господарської діяльності. 

Марія Баліцька

Відбулася презентація проекту НАТО
освітньої, академічної і дослідницької 
діяльності.

Серед цілей проекту: об’єднання 
університетів Тернополя в єдину мережу 
Тернопільського освітнього комунікаційного 
центру; надання доступу до мережі Інтернет 
студентам всіх університетів Тернополя; за-
безпечення доступу до веб-бібліотек світу; 
розвиток співробітництва між вищими на-
вчальними закладами міста; покращення 
якості та швидкості Інтернет — з’ єднання 
між університетами; забезпечення умов 
для успішного освітнього, академічного 
дослідницького співробітництва між ви-
щими навчальними закладами Тернополя 
та європейськими освітніми центрами; 
забезпечення швидкісного з’єднання з 
мережами УАРНЕТ та ДЖІНТ; залучення 
спеціалістів Західного регіону для обслуго-
вування великих мереж; запровадження 16 
мультипроцесорної системи, що буде зв’язана 
із 128 процесорним дослідницьким класте-
ром Київського науково-дослідницького 
інституту кібернетики.

Презентацію проекту « Тернопільський 
освітній комунікаційний центр (ТОКЦ)» 
відкрив ректор ТНЕУ професор С. І. Юрій. 
«Кожна сторінка у житті університету, – 
сказав ректор ТНЕУ, – є важливою для 
нас. Свій шлях ми окреслили чітко – 
крок за кроком йдемо в Європу. У 2007 

(Закінчення на 3-й стор.)
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Красне слово — золотий 
ключ.

році ТНЕУ приєднався до Європейської 
Асоціації Університетів – найбільшої 
європейської університетської струк-
тури, однієї з ключових інституцій, 
що скеровує та реалізовує завдання 
Болонського процесу в країнах Європи. 
Нещодавно експерти з Європейської 
Асоціації Університетів провели в ТНЕУ 
оцінюючу експертизу діяльності. У своїх 
рекомендаціях вони запропонували 
вищому навчальному закладу тісніше 
співпрацювати з університетами розви-
нутих країн світу. Це допоможе ТНЕУ 
реалізувати свій науковий потенціал.

Експерти з Європейської Асоціації 
Університетів у рамках свого візиту 
відвідали науково-дослідний інститут 
ТНЕУ і констатували, що його науковці 
– люди завтрашнього дня.

Я пишаюся тим, що ми готуємо 
висококваліфіковані кадри, які гордо пред-
ставляють нашу країну за кордоном».

Координатор від НАТО, професор 
Університету штату Мейн (США) Джордж 
Марковський, звернувшись до присутніх, 
наголосив, що проект, над яким зараз пра-
цюють науковці ТНЕУ, є дуже важливим. 
Таких комп’ютерів, які є в університеті, в 
Україні дуже мало. «Ми раді, що отримали 
грант від НАТО для того, щоб втілити в 
реальність запланований проект, – сказав 
Джордж Марковський. Подякувавши рек-
тору за підтримку, він розповів присутнім 
про історію створення Інтернету.

В. о. директора Центру інформації та 
документації НАТО в Україні (Київ) Н. 
Немилівська наголосила, що у світовій 
спільноті в сфері науки та інновацій мало 
знають про НАТО. Вона зробила короткий 
екскурс в історію і відзначила, що минулого 
року програма НАТО «Наука заради миру та 
безпеки» відсвяткувала своє 50-річчя, а сам 
альянс цього року відсвяткував 60-річчя. 
Програма «Наука заради миру та безпеки» 
розпочалась у 1956 році, коли міністри за-
кордонних справ Норвегії, Італії та Канади 
наголосили у своїх доповідях про важливість 
співпраці у сфері політики, економіки та 
науки для безпеки альянсу. У 1969 році 
було створено комітет з проблем сучасного 
суспільства. Із припиненням холодної війни 
було розпочато роботу з наукового розвитку, 
почала діяти програма «Наука заради миру 
та безпеки» , у рамках якої працюють і 
науковці ТНЕУ. Н. Немилівська повідомила 
присутнім, що Україна задіяна у більш ніж 
700 проектах НАТО.

Заступник директора ІТЦ С. І. Возняк 
та начальник відділу інформаційного 
забезпечення ТНЕУ І. Є. Романець 
презентували проект «Тернопільський 
освітній комунікаційний центр (ТОКЦ)», 
розробниками якого вони є.

Продовженням зустрічі  стало 
спілкування в. о. директора Центру 
інформації та документації НАТО в 
Україні Наталії Немилівської із студента-
ми ТНЕУ, презентація суперкомп’ ютера в 
ТОКЦ та ознайомлення бажаючих з роз-
робками Науково-дослідного інституту 
інтелектуальних комп’ ютерних систем 
ТНЕУ.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Підвищення ефективності підготовки 
майбутніх фахівців у вищій школі потребує 
творчого підходу викладача до організації 
н а вч а л ь н о - п і з н а ва л ь н о ї  д і я л ь н о с т і 
студентів, що можливо за допомогою 
використання педагогічних інновацій, в 
яких процесуальність, полілогічність, 
миследіяльність, смислотворчість, можливість 
самореалізації є пріоритетними. Такою 
технологією вважається інтерактивне навчан-
ня, що ґрунтується на педагогічній взаємодії 
з високим рівнем інтенсивності комунікації 
та спілкування її учасників, зміною та 
різноманітністю видів, форм і прийомів 
діяльності. Саме в умовах інтерактивного 
навчання може зреалізуватися креативність 
студента, його творчий потенціал, творчі 
здібності, що виявляються не тільки в 
оригінальних продуктах діяльності, а й у 
мисленні, почуттях і спілкуванні з іншими 
людьми. Креативну особистість (як виклада-
ча, так і студента) зазвичай відрізняє інтерес 
і підвищена чутливість до всього складного, 
незвичайного, відкритість до нових ідей і 
педагогічного досвіду, самостійність поглядів 
та оцінок, непідлеглість стереотипам, уміння 
вбачати інноваційність у тому, що іншим 
здається тривіальним і зрозумілим.

Використання інтерактивних методів 
у процесі підготовки майбутніх фахівців є 
ефективними засобами активізації творчого 
мислення, навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, формування творчих умінь не-
стандартного оригінального розв’язання 
численних професійних проблем і задач, які 
ґрунтуються на результатах самостійної роботи, 
спостережливості, узагальненнях, незалежності 
і відповідальності в прийнятті рішень.

Результати аналізу анкетування моло-
дих викладачів показали, що провадження 
педагогічних інновацій у навчально-виховний 
процес вищої школи підтримали 80,95%, що є 
показником творчого підходу молодих педагогів 
до своєї професійної діяльності. Більшість з опи-
таних (67,74%)  зазначили, що використовують 
у своїй педагогічній діяльності деякі інноваційні 
методи – мультимедійні комп’ютерні засоби, 
ділові ігри, проведення круглого столу, метод 
колективного блокноту тощо. 

Вибір викладачами тих педагогічних 
технологій, які викликають у них найбільше 
зацікавлення, дає змогу визначити певні 
пріоритети: інтерактивні методи навчання вия-
вили бажання вивчати і впроваджувати в роботу 
із студентами 66,67% опитаних викладачів.

З метою підвищення педагогічної 
майстерності викладачів нашого університету 
зусиллями науковців кафедри соціальної 
роботи ТНЕУ, які працюють над темою: 
«Підготовка студентів вищих навчальних 
закладів засобами інтерактивних технологій», 
в результаті плідної співпраці з  управлінням 
нових форм навчання та методичного забез-
печення навчального процесу (начальник  
Світлана Тимон) була розроблена «Навчально-
тренінгова програма підготовки викладачів 
ТНЕУ до впровадження інтерактивних 
технологій у навчальний процес вищої 
школи» (керівник: к.пед.н., доцент  кафедри 
соціальної роботи Ірина Мельничук).

Метою розробленої навчально-тренінгової 
програми є:  ознайомлення викладачів 
університету з можливостями використан-
ня інтерактивних методів у навчальному 
процесі вищої школи;  розвиток педагогічної 
майстерності викладачів економічного ВНЗ;  
формування у педагогів ТНЕУ вмінь і навичок 
використовувати у професійній діяльності 
основні інтерактивні методи навчання студентів;   

підвищення рівня педагогічної компетентності 
викладачів ТНЕУ в процесі засвоєння ними 
змісту запропонованої програми. 

Для оптимізації, систематизації і по-
легшення творчої роботи педагогів нашого 
університету з освоєння цієї навчально-
тренінгової програми ми видрукували збірник 
навчально-методичних і бібліографічних 
матеріалів, який являє собою першу спробу в 
Україні зібрати і систематизувати публікації 
за 2000-2008 рр. з проблем упровадження 
інтерактивного навчання у вищій школі. 
Матеріал представлений у чотирьох розділах: 
1. Інноваційне спрямування розвитку вищої 
освіти в Україні. 2. Інтерактивне навчання 
у вищій  школі.  3. Використання  ігрових  
технологій  у  навчанні  студентів.  4. Тренінги 
в освітньому процесі вищої школи.

У травні 2009 року було проведено два 
цикли занять з молодими викладачами ТНЕУ. У 
ході реалізації навчально-тренінгової програми 
викладачі кафедри соціальної роботи к.пед.н., 
доц. Ірина Мельничук, к.психол.н., доц. Марія 
Бригадир, к.психол.н., доц. Лілія Ребуха  про-
вели комплекс лекційних і практичних занять 
у супроводі мультимедійних презентацій, 
демонстрації тренінгів, дидактичних ігор, 
зразків інтерактивних вправ тощо. 

На заліковому занятті молоді викладачі 
демонстрували власні творчі доробки з упро-
вадження інтерактивних методів у навчальних 
процес нашого університету. Наприклад, ст. 
викладач кафедри фінансового інжинірингу 
Ю.Мельник пропонує студентам до кожної 
наступної лекції підібрати епіграфи, що 
спонукає їх до вияву активності й креативності; 
проводить на практичних заняттях з корпора-
тивного управління розв’язування ситуатив-
них задач. Викладач кафедри банківського ме-
неджменту та обліку Т.Стечишин на прикладі 
вивчення дисципліни «Маркетинг в банку» 
пропонує проводити заняття на основі захисту 
студентами експертних оцінок банківських 
установ м.Тернополя, в результаті чого 
майбутні фахівці банківського бізнесу отри-
мують глибокі знання і навички з практичної 
організації маркетингової діяльності у банку 
з метою задоволення потреб клієнтів і отри-
мання прибутків та ін.  

Сертифікати молодим викладачам вру-
чив проректор з науково-педагогічної робо-
ти Шинкарик М.І., який акцентував увагу 
на актуальності й важливості підвищення 
педагогічної майстерності викладачів ТНЕУ, 
наголосив на необхідності творчого підходу 
педагогів до виконання свої професійних 
функцій, що відповідає таким принципам онов-
лення освіти, як інноваційність у поєднанні з 
традиційністю, особистісно-орієнтований підхід 
до студента, варіативність форм і методів на-
вчання, відзначив перспективність застосування 
навчально-тренінгових занять у майбутньому.

Досвід навчання викладачів ТНЕУ 
інтерактивним технологіям жваво обгово-
рювався на Першому Міжнародному науко-
вому конгресі «Креативність і творчість», 
який відбувся 28-29 травня 2009 року в 
Київському національному університеті ім. 
Тараса Шевченка. Ми переконані, що на-
вчати майбутніх працівників економічної 
сфери нової формації до снаги тим викла-
дачам, які для надання освіти студентам 
створюватимуть інноваційне креативно-
спрямоване і навчально-розвивальне  сере-
довище посиленої активності всіх суб’єктів 
педагогічної взаємодії, що є основою 
інтерактивного навчання. 

Ірина Мельничук, кандидат педагогічних 
наук,  доц. кафедри соціальної роботи ТНЕУ     

Шляхи вдосконалення педагогічної 
майстерності викладачів ТНЕУ



Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері 
не ввійдеш.
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Міжнародний благод ійний Фонд  
«Україна 3000» оголошує IV Всеукраїнський 
молодіжний конкурс «Новітній інтелект 
України». Оцінювання робіт відбуватиметься 
у 3-х номінаціях: конкурс прикладних 
досліджень з гуманітарної та економічної тема-
тики (на задані організаторами теми), конкурс 
бізнес-ідей, конкурс соціальних проектів.

Основними якісними критеріямиробіт 
є: логіка та повнота викладу матеріалу, 
самостійність проведеного дослідження, 
оригінальність, креативність та новизна роботи, 
обґрунтованість та практичність висновків й 
пропозицій, наявність посилань на досвід інших 
країн, які вирішили аналогічні проблеми.

Переможці у кожній віковій категорії та 
конкурсній номінації нагороджуються дипло-
мами та грошовими преміями

Підготовка висококваліфікованих фахівців 
– це відповідальна місія професорсько-
викладацького колективу кожного вищо-
го навчального закладу. У ТНЕУ до на-
вчального процесу підходять з особли-
вою відповідальністю, адже студенти – це 
майбутнє, і якими спеціалістами вони 
будуть залежить від того, яку освіту здо-
будуть. Науковці та викладачі ТНЕУ тісно 
співпрацюють з державними структурами, 
де часто працевлаштовуються молоді фахівці. 
Це дозволяє йти в ногу з часом, враховувати 
в процесі підготовки майбутніх державних 
службовців останні тенденції.

11 вересня ТНЕУ приймав у своїх стінах 
начальника Головного управління державної 
служби України, голову Експертної ради 
Вищої атестаційної комісії України у галузі 
науки «Державне управління», заступ-
ника Голови Координаційної ради з пи-
тань державної служби при Президентові 
України, д. ф. н., професора Тимофія Мо-
тренка; начальника управління державної 
служби Головного управління державної 
служби України в Тернопільській області 
Ірину Хондогій; директора Тернопільського 
регіонального центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, державних підприємств, уста-
нов і організацій  Володимира Слюзаря. Їх 
радо зустріли проректор з наукової роботи, 
д. е. н., професор Алла Мельник, декан 
факультету довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки, к. е. н, доцент Олег 
Іващук, координатор магістратури факультету 
довузівської, післядипломної та магістерської 
підготовки ЛюдмилаЛебединська, завідувач 
кафедри міжнародної економіки, фінансово-
кредитних відносин та маркетингу, д. е. 
н., професор Євген Савельєв та завідувач 
кафедри фінансів, д. е. н., професор Ольга 
Кириленко.

Привітавши почесних гостей, А. Ф. Мель-
ник розповіла їм про Університет,  акцентуючи 
увагу на тому, що ТНЕУ – єдиний український 
нестоличний вищий навчальний заклад, що 
має свою філію закордоном – у Єревані. За 
її словами, свідченням значного потенціалу 
в підготовці кадрів та міжнародного виз-
нання високого науково-педагогічного рівня 
діяльності ТНЕУ є його тісна співпраця з 
провідними навчальними закладами Канади, 
США, Великобританії, Швеції, Фінляндії, 

під такою назвою 21-23 вересня у м. Рен-
де (Італія) відбувся 5 IEEE міжнародний 
симпозіум, який організували Науково-
дослідний інститут інтелектуальних 
комп’ютерних систем ТНЕУ спільно із кафе-
дрою електроніки, комп’ютерних і системних 
наук університету Калабрії. 

Важливість симпозіуму полягала 
у встановленні наукових контактів між 
дослідницькими командами і вченими з різних 
країн для подальших спільних досліджень. У 
заході взяли участь вчені з 20 країни Європи, 
Америки, Азії. У ході роботи симпозіуму було 
обговорено проблеми таких галузей як освіта, 
промисловість та приладобудування. 

До почесного комітету симпозіуму увійшов 
ректор Тернопільського національного 
економічного університету, професор С. І. 
Юрій, який привітав учасників зібрання.

Міжнародні симпозіуми

 «Інтелектуальний 
збір даних і сучасні 

обчислювальні системи: 
розробка і застосування»

Всеукраїнські конкурси

Новітній інтелект 
України

Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, 
Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словач-
чини, Італії, Іспанії, Ірландії, Російської 
Федерації, Швейцарії, Австрії, Білорусі та 
інших країн. Алла Федорівна повідомила, 
що ТНЕУ приєднався до Європейської 
Асоціації Університетів та до Великої Хартії 
Університетів. Ряд науковців університету є 
членами Європейської асоціації міжнародної 
освіти (м. Амстердам, Нідерланди). Вищий 
навчальний заклад бере участь у Спільних 
європейських проектах разом з університетами 
Франкфурта-на-Майні (Німеччина), Роттерда-
ма (Нідерланди), Ліона (Франція), La Zapienza 
(Рим) Mak Gill (Канада) та іншими. За словами 
Алли Федорівни, професори та викладачі 
ТНЕУ разом з іноземними партнерами перши-
ми в Україні розпочали наукові дослідження з 
проблем економічної інтеграції нашої держа-
ви в ЄС. Значимим для студентів, на думку А. 
Ф. Мельник, є те, що на WEB сторінці ТНЕУ 
сформовані інформаційні пакети факультетів 
і спеціальностей, впорядковані та введені 
індивідуальні та робочі навчальні плани.

Т.  В .  Мот ренко  п ідтвердив ,  що 
здобуткиУніверситету є дійсно значущими: 
«З двадцяти національних вищих навчаль-
них закладів України ТНЕУ займає одне з 
ключових місць. Університет – це потужний 
навчально-науковий комплекс, що функціонує 
в Західному регіоні... Важко знайти людину, 
яка була б задоволена теперішньою владою. 
Розмірковуючи про майбутнє, розуміємо, що 
ситуація, яка має зараз місце, покращиться 
лише за умови підвищення професійного та 
морального рівня тих людей, які працюють на 
державній службі. Сьогодні недостатньо заро-
бляти гроші, потрібно вміти ефективно ними 
розпоряджатися. А цим займаються менед-
жери – державні службовці. Тернопільський 
національний економічний університет – ви-
щий навчальний заклад, на який ми покладаємо 
великі надії щодо підготовки кваліфікованих 
фахівців-державних службовців. Ми вже давно 
співпрацюємо з університетом, реалізовуємо 
спільні програми. Сподіваємося, що завдяки 
рішенням, прийнятим у ході даного візиту, ро-
бота ТНЕУ з підготовки висококваліфікованих 
кадрів, які б задовольняли потреби обласної 
адміністрації у фахівцях, буде ще більш 
ефективною.

З головою обласної адміністрації Ю. В. 
Чижмарем на засіданні колегії ТОДА ми 
дійшли консенсусу щодо того, що потрібно ак-
тивно займатися питанням підготовки кадрів. 
Ми також дійшли згоди щодо підписання 
угоди між держслужбою і обласною радою та 
вирішили сприяти співпраці ТНЕУ і ТОДА з 
питань відбору кращих держслужбовців, які 
заслуговують навчатися за державні кошти 
на 2010 рік». 

Обговоривши актуальні  питання 
підготовки фахівців, учасники зустрічі 
підтвердили свої наміри продовжувати 
взаємовигідне спілкування. На завершення 
представники ТНЕУ організували для гостей 
екскурсію навчальним закладом.

Робочий візит начальника Головного 
управління державної служби України

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
Фото Оксани Святковської

На світлині — 
Т.В.Мотренко і А.Ф.Мельник

  23 вересня 2009 року відбувся за-
хист докторської дисертації Шкільняка 
Михайла Михайловича на тему: “Механізм 
управління державною власністю в системі 
національної економіки” за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством.

Науковий консультант: доктор 
економічних наук, професор Юрій С.І.

Науковці ТНЕУ
примножують науковий 

потенціал України

* * *
11 вересня 2009 року відбувся захист 

кандидатської дисертації  Гродського 
Сергія Вікторовича на тему: “Міжнародна 
фрагментація інноваційної активності 
в Європі” за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні 
економічні відносини (науковий консуль-
тант: доктор економічних наук, доцент 
Гладій І.Й.) та Роговської-Іщук Ірини 
Володимирівни на тему: “Технічний аналіз 
на міжнародному валютному ринку” за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини (на-
уковий консультант: доктор економічних 
наук, професор Сохацька О.М.).
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Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова —
завзятих ворогів.

У видавництві ТНЕУ («Економічна дум-
ка»)  вийшла у світ монографія «Модернізація 
суспільного сектору економіки в умовах гло-
бальних змін»  за редакцією д.е.н., проф. А. Ф. 
Мельник. 

Авторський колектив: викладачі 
Тернопільського національного економічного 
університету: А. Ф. Мельник, д.е.н., професор,  
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 
державного і муніципального управління; Г. Л. 
Монастирський, к.е.н., доцент, докторант кафе-
дри державного і муніципального управління; Т. 
Л. Желюк, к.е.н. наук, доцент кафедри державно-
го і муніципального управління; А. Ю. Жуковсь-
ка, к.е.н., ст..викладач кафедри державного і 
муніципального управління; А.Ю. Васіна, к.е.н., 
доцент кафедри державного і муніципального 
управління; О. В.  Длугопольський, к.е.н, доцент 
кафедри економічної теорії; Л. А. Лаврів,  к.е.н, 
викладач кафедри державного і муніципального 
управління; О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, к.е.н, 
викладач кафедри менеджменту та інвестицій; 
Н. В. Ціщик, аспірант кафедри державного і 
муніципального управління; О. З. Апостолюк, 
викладач кафедри державного і муніципального 
управління; Ю. А. Богач, викладач кафедри дер-
жавного і муніципального управління.

У монографії обґрунтовано теоретичні за-
сади розвитку суспільного сектору економіки; 
проаналізовано масштаби суспільного сектору в 
розвинутих та перехідних економіках; розкрито 
особливості та напрямки трансформації суспільного 
сектору  національної економіки; визначено  
концептуальні засади та напрямки модернізації 
складових суспільного сектору України.

Для  науковців, аспірантів, студентів, 
слухачів магістратури, державних службовців, 
службовців органів місцевого самовря-
дування, керівників державних та кому-
нальних організацій, лідерів громадських 
організацій.

132 випускники Тернопільського 
національного економічного університету 
отримали дипломи магістра зі спеціальності 
“Державна служба”.

Державні службовці здобували фах на 
факультеті довузівської, післядипломної 
та магістерської підготовки за освітньо-
професійною програмою підготовки магістрів 
за спеціальністю “Державна служба”, котра 
охоплює п’ять спеціалізацій:

- адміністративний менеджмент;
- кадровий менеджмент;
- економіка
- бюджет і фінанси
- світова та європейська інтеграція.
Дипломованих державних службовців при-

йшли привітати начальник Управління Голов-
держслужби України в Тернопільській області 
Ірина Хондогій; керівники магістерських 

На книжкову полицю

Модернізація 
суспільного сектору 
економіки в умовах 

глобальних змін

Практикум з дисципліни
«Статистика»

У видавництві ТНЕУ («Економічна дум-
ка»)  побачив світ Практикум  з дисципліни 
«Статистика» з використанням Excel. Автори 
Практикуму — Кустовська О.В.,  Матійчук 
Л.П.,  Солтис В.В., Ціщик Р.В.,  Чорний В.С.

Практикум підготовлений відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів у галузях знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і 
адміністрування». Він базується на програмі 
нормативної дисципліни 2.8. Статистика, яка 
міститься у галузевому стандарті вищої освіти 
«Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 
– Економіка і підприємництво». Розглядаються 
методологічні та методичні засади статистич-
ного аналізу закономірностей формування, 
розвитку та взаємозв’язку економічних явищ 
і процесів, наводяться приклади виконання 
типових завдань з використанням Excel, задачі 
для виконання під час аудиторних занять і 
самостійного вивчення дисципліни.

Рекомендується для студентів денної та заочної 
форм навчання усіх  напрямів підготовки у галузях 
знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 
0306 «Менеджмент і адміністрування». Практикум 
може використовуватися при підготовці курсових 
та дипломних (магістерських) робіт, аспірантами, 
а також практиками, котрі самостійно вдоскона-
люють свої знання зі статистики.

Дипломи магістрів ТНЕУ отримали
державні службовці України

На світлині — дипломованих магістрів вітає 
начальник Управління Головдержслужби 

України в Тернопільській області Ірина 
Хондогій  

На світлині — за мить отримаємо дипломи 
магістра державної служби...

програм — проректор з наукової роботи 
ТНЕУ, завідувач кафедри державного і 
муніципального управління д.е.н., професор 
Алла Мельник  та завідувач кафедри фінансів, 
д.е.н. професор Ольга Кириленко; заступ-
ник декана факультету ДПМП, завідувач 
магістратури Людмила Лебединська. Для 
випускників під акомпонемент Сергія Лещу-
ка співав дует ТНЕУ “Вишиванка” у складі 
Орести Мочули і Мирослави Бурик.

Від імені випускників Віталій Трусь 
подякував і керівникам магістерських про-
грам, і президії, і організаторам свята та 
пообіцяв, що державні службовці набуті у 
ТНЕУ знання застосовуватимуть на практиці 
на Чернівеччині, Житомирщині, Івано-
Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині, 
Донеччині, Тернопіллі і в АР Крим, звідки 
вони були направлені на навчання.

Марія Баліцька

Одним із механізмів, що сприяє забезпечен-
ню європейського рівня освіти, є моніторинг 
якості навчально-виховного процесу. Він 
розглядається як один з найефективніших 
засоб ів  отримання  інформаці ї  про 
функціонування освітньої системи в усій її 
багатогранності.  Як наголошено в Комюніке 
Конференції Міністрів, відповідальних за вищу 
освіту, „Створення загальноєвропейського 
простору вищої освіти”, підписаному в Берліні 
19 вересня 2003 р., якість вищої освіти ле-
жить в основі розвитку загальноєвропейського 
простору вищої освіти. 

  З ініціативи ректора ТНЕУ С.І. Юрія 
при кафедрі педагогічних та психологічних 
дисциплін створена науково-педагогічна 
лабораторія “Моніторинг якості освітньої 
діяльності”. Завдання та напрями діяльності 
лабораторії полягають у наступному: 

· розробка науково-методичної бази 
та інформаційно-довідкового забезпечення 
моніторингу якості освіти, здійснення оцінки 
рівня результативності та якості навчально-
виховного процесу, розробка рекомендації 
для підготовки перспективних планів та 
програм кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного розвитку.

· сприяння підвищенню якості 
п ідготовки  фах івц ів  ус іх  осв ітньо-
кваліфікаційних рівнів;

· надання допомоги кафедрам та 
підрозділам ТНЕУ, окремим викладачам, 
співробітникам, аспірантам та студентам 
у створенні та впровадженні в навчальний 
процес нових методів, методик, технологій 
та прийомів навчання;

· проведення соціологічних опиту-
вань та досліджень в навчальному процесі;

· узагальнення і розповсюдження 
педагогічного досвіду кращих кафедр та 
викладачів;

· видавнича діяльність за результата-
ми педагогічних досліджень;

· проведення науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, семінарів.

Лабораторія моніторингу якості освітньої 
діяльності Тернопільського національного 
економічного університету робить лише перші 
кроки. Зокрема, проведено анкетування. Резуль-
тати дослідження виявилися досить цікавими. 
Так, наприклад, на питання «Хто є авторитетом 
для сучасної молоді?» респонденти віддали 
першість батькам – 45%, другу позицію впевнено 
зайняли викладачі - 25%, потім ідуть друзі - 15%, 
успішні люди - 13%, кумири - 6%, бізнесмени - 
5%, політики - 4%; «Який захід в Університеті 
запам’ятався Вам найбільше?» студенти на 
перші місця поставили приїзд Президента, «Сту-
дентську Ліру», КВК, Свято Першого вересня, 
концерт до дня Св. Валентина, річницю Голодо-
мору, «Назвіть якості викладача Університету, 
який має повагу серед студентів?» відповіді 
студентів розподілилися так: розуміння студентів 
– 42%, об’єктивність – 33%, повага – 19%, ро-
зум – 18%, людяність – 14%, ввічливість - 4%, 
чесність – 4%, доброзичливість – 3%, почуття 
гумору - 2%.

Окрім цих питань досліджувалися головні 
цінності, причини труднощів під час навчання, 
соціальні орієнтири, ступень задоволеності 
дозвіллям, рівень культури студентів.

Юрій ЩЕРБЯК,
завідувач лабораторії моніторингу 

якості освітньої діяльності

Основа управління – інформація



Добре слово краще, ніж готові
гроші.
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Початок ХХІ століття характеризується 
глибокими трансформаціями уявлень 
світової спільноти про найбільш ефективні та 
раціональні джерела енергетичних ресурсів. 
Наразі людство вже підійшло до порогу, за 
яким починає працювати фактор вичерпання 
первинних ресурсів і, в першу чергу, нафти 
та природного газу. Цей процес відбувається 
на фоні значного підвищення попиту на ці 
енергоносії, що призвело до лавиноподібного 
зростання світових цін на нафту та газ. 

У часи кризи та подорожчання енергоносіїв 
марнотратне поводження з енергоресурсами – 
недозволена розкіш.

Марнотратне ставлення до енергетичних і 
матеріальних ресурсів багато в чому викликане 
ставленням до природи та її багатства як до чо-
гось такого, що призначене задовольняти наші 
потреби й примхи. Мало хто з людей задумується 
над доцільністю такого стану речей, коли, не 
відчуваючи жодних докорів сумління, викидає 
на смітник ще зовсім справні речі заради більш 
модних чи таких, що мають кращий дизайн.  І 
багато хто весь сенс свого життя вбачає в гонитві 
за новими й новими «благами».

У європейських країнах заощаджувати 

Сьогодні, в період відродження і розбудови 
національної культури і освіти, бібліотека є 
інформаційно-культурним центром. Вона по-
кликана допомагати в галузі державної політики 
і освіти, у розвитку навчально-виховного 
процесу, забезпеченні базового рівня освіти з 
усіх дисциплін, виховувати у читачів високу 
громадську відповідальність, розвивати високі 
духовні якості, родинні й патріотичні почуття, 
сприяти засвоєнню кращих надбань національної 
культури, розвитку самосвідомості та шанобли-
вого ставлення до книги.

У бібліотечній справі України, як і інших 
державотворчих напрямках, простежуються 
якісно нові процеси. Вперше в Україні прийнято 
Закони “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, 
“Про національну систему інформатизації”, 
згідно з Указом Президента України вста-
новлено Всеукраїнський день бібліотек, який 
щорічно відзначається 30 вересня.

Під впливом чинників зовнішнього сере-
довища відбувається часткова трансформація 
функцій бібліотеки ВНЗ. Водночас змінюється 
уявлення про її місце й роль у суспільстві. 

 Згідно до вимог Болонської декларації, 
важлива роль у підвищенні якості підготовки 
фахівців надається самостійній роботі студентів. 
У налагодженні самостійної роботи в умовах 
кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу важлива роль відводиться 
бібліотеці. Сучасні умови навчального проце-
су зумовлюють збільшення навантаження на 
бібліотеку, зростання її ролі у цьому процесі, 
вдосконалення бібліотечно-інформаційного 
забезпечення  самостійної роботи студентів  як 
одного з основних засобів оволодіння студента-
ми навчальним матеріалом. З огляду на це, робо-
та бібліотеки потребує чіткої та організаційної 
дії всіх її структурних підрозділів, колективу в 
цілому і кожного працівника зокрема, інтеграції 
з кафедрами та професорсько-викладацьким 
складом.

Бібліотека ТНЕУ володіє великими і 
різноманітними інформаційними ресурсами 
та засобами інформаційної взаємодії, їхня 
діяльність спрямована на виконання всіх 
стратегічних освітньо - виховних завдань.

Фонд бібліотеки галузевий, загальна  
кількість якого становить понад 403 тис. 
примірників українською та іноземними мова-
ми, в тому числі наукової літератури – 102280 
тис., навчальної літератури – 280272 тис., 

літератури. Для виконання курсових та ди-
пломних робіт надаємо консультації студентам 
з питань оформлення списків використаної 
літератури.

З  н а оч н и х  ф о рм  і н ф о рма ц і й н о -
бібліографічного навчання найбільш поши-
реними є книжково-інформаційні виставки 
(нових надходжень та тематичні з актуальних 
проблем).

У зв’язку з переходом на автоматизацію 
бібліотечно-бібліографічних процесів у 
бібліотеці значною мірою активізувалась 
інформаційно-просвітницька діяльність. 
Сходні ми вбачаємо своє завдання в 
інформуванні користувачів про можливості 
отримання освітніх послуг з допомогою 
новітніх технологій . У бібліотеці працює два 
зали електронних ресурсів, де користувачам 
надають довідки про наявність необхідної 
літератури у фонді, її місцезнаходження у 
відділах бібліотеки, допомагають у пошуку 
літератури з визначеної тематики. 

Нинішньому студентові, котрий відчув 
усю привабливість доступу до ресурсів 
Інтернету, сьогодні замало звичних для нього 
пропозицій використання інформаційних 
і культурних ресурсів, які пропонуються у 
книгозбірнях з традиційно організованим 
бібліотечним середовищем. Створення 
відкритого бібліотечного простору – це вияв 
поваги до читача і його вибору, оскільки 
передбачає забезпечення максимального 
комфорту для користувачів при радикальному 
розширенні форм обслуговування. 

Сьогодні бібліотечна мережа включає 85 
комп’ютерів, які є автоматизованими робочи-
ми місцями для співробітників та користувачів 
бібліотеки. Об’єднана комплексна система 
підключена до мережі Інтернет дає змогу всім 
підрозділам працювати взаємоузгоджено, з 
постійним обміном інформацією.

Колектив бібліотеки працює у напрямку 
впровадження інноваційних форм і методів 
бібліотечної роботи та новітніх інформаційних 
технологій. Триває постійний пошук ефектив-
них форм діяльності, які б відповідали запи-
там користувачів. Бібліотекарі спрямовують 
свої зусилля на те, щоб книга стала постійним 
супутником молодої людини, її другом і по-
радником.

Бібліотека - царина знань,
 де панує дух освіти, дух науки.

Ш л я х  д о  З Н а Н ь  –  ч Е р Е З  Б І Б л І о Т Е к У

художньої літератури – понад 20 тис., а також 
понад 14 тис. іноземних та 1443 періодичних ви-
дань. Фонд комплектується літературою пере-
важно економічного профілю. Внутрівузівські 
видання складають значну частину нових 
надходжень. У фонді бібліотеки містяться при-
близно 400 назв видань викладачів університету 
загальним обсягом майже 65 тис. примірників. 
Формується фонд повнотекстових електронних 
документів, до складу якого входять CD-диски, 
власні електронні бази даних та інформація 
світової мережі Інтернет. 

Ми надаємо важливого значення форму-
ванню інформаційної культури серед студентів 
та навчанню їх основ бібліографічних знань. 
Вважаємо, що це один з важливих напрямів 
діяльності бібліотеки. Необхідною умовою ко-
ристування бібліотекою є знання користувача-
ми послуг, що надаються бібліотекою, вміння 
користуватись каталогами і картотеками, мати 
уявлення про призначення бібліографічних 
джерел. Зі студентами-першокурсниками 
проводимо заняття з основ інформаційно-
бібліографічної культури. Доповнюють 
заняття екскурсії, які знайомлять зі струк-
турою бібліотеки, правилами користування 
та розміщенням структурних підрозділів, 
що дає можливість швидкої ідентифікації і 
обслуговування користувачів.

Серед усних форм навчання використовуємо 
індивідуальні консультації з питань користу-
вання довідково-бібліографічним апаратом, 
виконання різнопланових бібліографічних 
довідок, методики пошуку необхідної 

На світлині — першокурсники ФКІТ

Алла ПАНЧУК,
заст.директора бібліотеки ТНЕУ

хТо ЗБЕрІгає, Той ЗаВжди Має!

вчать ще зі шкільної лавки: включаючи в 
шкільну програму спеціальні предмети з енер-
гозбереження та енергоефективності, усюди 
розклеєні плакати зі словами заклику про 
економію електричної енергії. Чому ж у нас 
ситуація складається зовсім інакше? Чому наш 
народ, якому постійно не вистачає засобів на 

проживання, не вміє раціонально використо-
вувати свої гроші? Наприклад, за статистикою, 
в Україні з усієї кількості електроенергії, що 
споживається населенням, 40 % витрачається 
на електропобутові прилади, 30 % – на 
освітлення й понад 12 % – на приготування 
їжі. Дослідженнями доведено, що 15-0 % спо-
живання електроенергії у побуті витрачається 
через халатне відношення населення.

Необхідно наголосити, що розумне та ефек-
тивне енергоспоживання – запорука створення 
нових робочих місць, комфортних умов праці 
та відпочинку, подальшого економічного зро-
стання України. Ощадливе використання тепла, 
електроенергії, природного та скрапленого газу 
зменшує дефіцит енергоресурсів та послаблює 
залежність від імпорту енергоносіїв. От якби це 
зрозуміли всі громадяни і стали бережливішими 
енергокористувачами. Це необхідно тому, що 
наша держава лише на 25 % забезпечує себе 
енергоресурсами, а 75 % імпортує.

Сподіваємось, що оголошений Тиждень 
енергозбереження стане для всіх чудовою на-
годою підвищити ефективність використання 
енергоносіїв.

Споживаймо енергію розумно!
Відділ моніторингу 

енергетичних ресурсів ТНЕУ

На світлині — щедрі дари Осені!

З 6 по 11 жовтня 2009 р. 
у ТНЕУ триватиме Тиждень 

енергоефективності!
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Слово
спонукає, приклад — підіймає.

П р о -
тягом 7-13 
вере сня  у 
м і с т е ч к у 
Р о с а л і н о 
д е  М а р е 
(Італія) про-
ходив XXXI 
чемп іонат 
світу з арм-
с п о р т у . 
У ч а с т ь  у 
ньому взяли 
майже 1600 
учасників, 
я к і  п р е д -
ставляли 45 
країн світу.  

Випускник та тренер Тернопільського 
національного економічного університету, 
багаторазовий чемпіон світу з армспорту, 
заслужений майстер спорту Андрій Пушкар 
виступив за збірну команду України, до складу 
якої увійшло 29 спортсменів.

У ваговій категорії Андрія змагалося 
28 спортсменів. Здолавши усіх суперників, 
тренер ТНЕУ виборов перші місця як на ліву, 
так і на праву руку. Загалом, збірна України 
посіла II місце.

Щодо планів на майбутнє, то Андрій 
Пушкар зараз активно готується до Кубку 
світу з армспорту серед професіоналів, що 
відбудеться через 2 місяці у м. Варшава (Поль-
ща). Ці змагання стануть ще одним кроком на 
шляху до реалізації мрії спортсмена ТНЕУ – 
бути найсильнішою людиною у світі.

Кожна місцевість має свої примітні і цікаві 
пам’ятки. Саме таким є Карпатський край – це 
край високих гір, бистрих потоків, барвистих 
полонин зі своїми мальовничими куточками 
і цікавими легендами. Нам, студентам Івано-
Франківського інституту менеджменту ТНЕУ, 
випала нагода побачити на власні очі красу 
Прикарпаття. Ми відвідали старовинне село 
Гошів, де на Ясній Горі височіє монастир. 
Ясна Гора стала знана через Чудотворну 
ікону Божої Матері. До гори веде кам’яниста 
дорога, якою йдуть пішки, насолоджуючись 
красою струнких смерек та крислатих буків, 
та вдихаючи на повні груди чисте гірське 
повітря. Підіймаючись стежиною, що на 
узбіччі, можна побачити невеличку капличку, 
дуже своєрідну і цікаву. А вже на самій Горі є 
фігура Матері Божої і криниця, з якої можна 
напитися цілющої води.

У 1834 році ігумен о. Ю. Мокрицький 
розпочав будову мурованої церкви за планом 
архітектора Мозера, в якій ми побували. 
Всередині церкви — Чудотворна ікона. Також 
нас вразили розписи самої церкви  яскравими 
барвами і цікавими біблійними сюжетами. 
Митці, напевно, були сповнені великим 
натхненням, а, можливо, їх вела рука Все-
вишнього. На Успення Пресвятої Богородиці 
цьогоріч тут відбулася проща мирян і свят-
кова літургія, на якій ікону було короновано, 
а монастир названо базилікою. Чудотворна 
ікона в монастирі є тією магічною силою, що 
притягує сюди десятки тисяч прочан.

Опісля, наш маршрут пролягав через 
Болехів, Тисів – аж до відомих Скель Довбу-
ша в с. Бубнищі. Скелі Довбуша складаються 
з безлічі малих і десятків великих каменів 
найдивовижніших форм – струнких велетнів, 
чи то згорблених дідуганів. Тут доволі  терас, 
ущелин, урвищ, але цікаве те, що частину 
каменів уміло освоюють і використовують 
люди. Скелі займають територію більше двох 
гектарів. Вони щедро всіяні смереково - бу-
ковим лісом і за своїм характером є надійним 
природним укріпленням. Тому здавна, 
вони служили людині захистом від набігів 
ворогів і стихійного лиха. Скелі Довбуша є 
пам’яткою природи. Це - група брилових, 
дрібнозернистих пісковиків жовто-сірого 
кольору, що сформувалися як осадковий 
пласт на колишньому дні моря не менш як 67 
мільйонів років тому. 

У 1981 році Скелі Довбуша були оголошені 
заповідником республіканського значення. 
При згадці про Скелі, люди пам’ятають ле-
гендарного ватажка опришків – Олексу До-
вбуша. Сотні легенд і міфів про Довбуша ще 
й сьогодні лунають Карпатами.

На роздоріжжях історії ми, як покинута в 
лісі дитина. Але нас рятує пам’ять, нас притягує 
свій корінь, навіть якщо не знаємо четвертої 
заповіді Господньої. Повертаючись до пам’яті, 
повертаємося до свого Бога, і до самих себе. 

Ковалевич О. і Януш Х. — першокурсники 
Івано-Франківського інституту менеджменту 

ТНЕУ спеціальності «Міжнародна економіка»

На конкурс «я люблю гори, простір, далечінь...»

Подорож у карпати

На світлині Марії Баліцької 
— довкілля Говерли

Спорт

У вересні  святкували свій ювілей  сторож-
чергова Ганна Василівна Круцько, тренер 
Центру фізкультури і спорту Юрій Семе-
нович Мазуренко, ст.лаборант кафедри 
банківського менеджменту та обліку Ганна 
Володимирівна Юркевич, прибиральниця 
Катерина Йосипівна Тесля, доцент кафе-
дри правового регулювання економіки і 
правознавства Стефанія Стефанівна Осадчук, 
ст.інспектор військово-облікового відділу 
Галина Іванівна Топольницька, провідний 
інженер з кадрової роботи відділу кадрів Ірина 
Любомирівна Чорній, комірник ЧІПБ Ігор 
Омелянович Осадца, економіст 1 кат. Центру 
працевлаштування та зв’язків з випускника-
ми Ярослава Михайлівна Соняк, викладач 
кафедри економічної теорії Іван Орестович 
Гвоздецький, ст. викладач кафедри фізичної 
культури Микола Миколайович Андрощук, 
ст.лаборант кафедри бухгалтерського обліку 
ЧІПБ Марія Михайлівна Довбуш, бібліотекар 
1 кат. Надія Володимирівна Микула, викладач 
кафедри банківського менеджменту та обліку 
Тетяна Ільківна Фаріон, сторож-чергова 
Ганна Павлівна Йосифович,  прибиральниця 
Марія Степанівна Турчин, керуюча справа-
ми спеціалізованої вченої ради по захисту 
дисертацій Ольга Аркадіївна Косінська.

Вітаємо ювілярів Університету
       і щиро віншуємо: 
хай життєва нива колоситься
радістю, здоров’ям і добром;
хай повниться енергії криниця
І любові чисте джерело.
кожен день хай сонечком тепліє
й не шкодує приводів до свят.
хай завжди по променях надії
Вам у душу ллється благодать!

 ВІТаННя НаШиМ 
ЮВІляраМ!

Запрошує Школа
польського та 

європейського права!
Школа польського та європейського 

права діє в рамках співпробітництва між  
Тернопільським національним економічним 
університетом (Україна) та Ягеллонським 
Університетом (м. Краків, Польща) і пропонує: 
курс польської юридичної та економічної мови; 
курс лекцій та практичних занять з актуальних 
та перспективних правових і економічних 
дисциплін; участь у конференціях та науково-
практичних семінарах з актуальних правових 
та економічних питань.

Після закінчення лекційних курсів сту-
денти отримають Сертифікат про закінчення 
Школи польського та європейського права.

Кращим студентам буде запропонована 
стипендія для проходження стажування в пре-
стижних польських юридичних об’ єднаннях, 
адвокатських конторах, банках, комерційних 
корпораціях та державних установах (м. Вар-
шава, м. Краків, м. Люблін, м. Жешув).

У ч а с т ь  в  Ш кол і  п ол ь с ь ко го  т а 
європейського права БЕЗКОШТОВНА!

Для участі в Школі польського та 
європейського права, заповніть, будь-ласка, 
анкету та надішліть її на електронну адресу 
Школи – eplawschool@gmail.com

К о л е к т и в  Те р н о п і л ь с ь к о г о 
національного економічного університету 
глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті кандидата економічних наук, до-
цента кафедри менеджменту 

Володимира Андрійовича СТЕЦА 
і висловлює співчуття рідним.

Спортивні перемоги 
Андрія Пушкаря

9 – 11 вересня 2009 року в рамках про-
ведення в Україні Олімпійського тижня у 
Тернопільському національному економічному 
університеті відбулися змагання з футза-
лу, у яких взяли участь 14 збірних команд 
гуртожитків ТНЕУ та збірних команд шкіл 
мікрорайону Дружба м. Тернополя.

Серед студентських команд I місце завою-
вала команда гуртожитку № 5 ТНЕУ у складі 
Кисіля Романа, Величка Тараса, Сапожніка 
Ігоря, Пителя Ярослава, Таращука Тараса, 
Сидія Миколи. II місце посіла команда гурто-
житку № 3 ТНЕУ у складі Шубутинського Ми-
коли, Мажули Ігоря, Угрина Володимира, Ску-
повського Михайла, Манька Олега. III місце 
завоювала збірна команда студентів-іноземців 
ТНЕУ. Склад команди: Лайзер Річард, Мзірай 
Брайт, Мбаба Юсуф, Ісая Девід, Кавумо Хемед, 
Емануель Заньо, Угарі Боб.

Вітаємо учасників змагань з перемогами та 
бажаємо подальших спортивних досягнень!

На молодіжному чемпіонаті Європи, що 
відбувся недавно у м. Каунас (Литва), студент-
ка ФЕУ Тітімець Анна посіла високе четверте 
місце у бігу на 400 м з бар’єрами.

Незважаючи на юний вік, у Ані вже є чи-
малий спортивний досвід. Вона брала участь 
у Чемпіонаті світу з легкої атлетики у Берліні. 
Була четвертою на комерційних змаганнях у 
Барселоні, є переможницею Меморіалу братів 
Знаменських (м. Москва, Росія), має звання май-
стра спорту. Федерація легкої атлетики України 
покладає на нашу спортсменку великі надії, всі 
її великі перемоги ще попереду. ТНЕУ бажає 
Ані подальших спортивних звитяг!

Лідер з легкої атлетики
студентка ТНЕУ

Футзал назвав переможців

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Ласкаве слово, що весняний день. 
М’які слова і камінь твердий крушать.

На конкурс «я люблю гори, 
простір, далечінь...»

Рости, коса, до пояса...

Є три речі, якими люди замиловуються: 
багаття — яке зігріває руки та сипле золоти-
стими іскрами; вода — яка зранку так приємно 
охолоджує, а у вечері знімає втому та надає 
сили; сонце – яке, сідаючи за обрій, своїм ба-
гряним промінням каже усім надобраніч …

Є на Тернопіллі місце, де ти потрапляєш 
у таїну цих трьох явищ одночасно. Сидячи 
на березі Дністра і мовчки тримаючи руку 
коханої людини ти відчуваєш, що гармонія, 
присутня у тобі, може охопити всесвіт. Ма-
буть, це і є те щастя, якого шукають люди…

Є у році дні, коли ти повністю віддаєшся 
природнім стихіям, і вперше виникає відчуття, 
ніби час зупинився і ти споріднений із при-
родою... Важко відмовити собі у задоволенні 
провести відпочинок, сплавляючись по ріці 
Дністер…

Віталій Кічак, випускник ФМБМ

Осінь — пора потеична. Після буяння 
літніх соковитих барв, запахів, насолоджуван-
ня сонячним теплом, кои душа й тіло прагли 
відпочинку, нових вражень, вона здається 
затишком і примиренням зі собою. Власне, 
восени дозріває те, що пам’ять назбирала за 
літо. Плідна на лірику осінь закликає до на-
вчання. Якщо ви пишете вірші чи оповідання, 
то літстудія “Чайка”, яка діє при газеті 
“Університетська думка”, знову гостинно 
відчинила для вас двері. Свої творчі здобут-
ки надсилайте за адресою mariya-balitzka@
rambler.ru чи приносьте на засідання студії — 
матимете змогу почути своїх колег, котрі теж 
віршотворять, прочитати власні твори. Також 
навчитеся аналізувати поезії, щоби поліпшити 
власну майстерність. Керує студією Марія 
Баліцька (тел.067-2676493).

Кращі вірші, оповідання, замальовки, но-
вели, байки чи фейлетони будуть надруковані 
у додатку до газети — у літературно-
мистецькому альманасі “Серцеспів”.

Усміхніться: дотепи від  «TENESY»
              ***
Сколіоз, коньюктивіт,
Глаукома, катаракта...
А яку хворобу ти
Заробив собі в «Контактах»?
               ***
  Богдан Хмельницький виграв битву під 

Корсунем за 3 дні, битву під Пилявцями за 4 
дні, а все через те, що гетьман сказав своїм 
козакам: «Хлопці, з мене Рогань!»

          ***
 Вчора сомалійські пірати захопили судно 

з сомалійськими піратами. Президент Сомалі 
в шоці, він не знає кого рятувати!

Гармонія, 
присутня у тобі, може 

охопити Всесвіт

Українці 
мають чима-
ло оберегів, 
в и к о р и -
стання яких 
сьогодні на-
зивають до-
триманням 
н а р од н и х 
традицій . 
Неабиякої 
популярності 
набув фе-
стиваль, що 
народився у 
Тернополі, 
— “Цвіт ви-
шиванки”. І 
вже третій рік 

поспіль тернополяни і гості міста одягають вишиван-
ки (дехто навіть з бабусиної скрині) і вливаються у 
численний потік, котрий барвистим живим рушнич-
ком завжди прямує від набережної тернопільського 
ставу до співочого поля, що у парку Національного 
відродження. Цьогоріч, окрім інших цікавих майстер-
класів і конкурсів, неабиякої популярності здобув 
конкурс “На найдовшу косу”. Учасників, на жаль, 
було не дуже багато, бо плекання коси забирає багато 
часу і сил, потребує особливого уміння і догляду. І 
все ж є у Тернополі терпеливі пані, котрі залюблено 
доглядають найбільшу жіночу красу — косу. Де-
сятки таких красунь взяли участь у конкурсі, який 
назвав своїх переможців. Отже, друге і третє місце 
зайняли коси дуету “Вишиванка” ТНЕУ, лауреатів 
Міжнародного фестивалю “Червона калина”  Орести 
Мочули і Мирослави Бурик (див. фото).

Марія Баліцька

Літературно-мистецька 
студія “Чайка” —  
зустрічі тривають

3 жовтня 2009 року в актовій залі 
Тернопільського національного економічного 
університету з 10.00 до 18.00 год відбудеться 
відбірковий тур талант-шоу «Україна має 
талант-2!». Детальніша інформація на 
сайті http://www.stb.ua/main.php

Дотепні «TENESY»
Х т о  в 

н а ш о м у 
Університеті 
здатен розве-
селити сту-
дента, окрім 
в и к л а д ач а , 
що відмінив 
пару? Якщо 
з а п и т а т и , 
то мало хто 
з н а т и м е 
в і д п о в і д ь , 
тому ми вам 
запрезентуємо 
н а ш и х 

майстрів у жанрі КВН. Майже рік тому студент 
ФФ Віталік Тимчак створив  університетську 
команду під гучною назвою «TENESY» 
(абревіатура ТНЕУ — «латиницею»).  Команда 
із семи чоловік досить швидко зорієнтувалася, 
і з своїми дотепами почала підкорювати 
різноманітні ліги КВН. Досить «урожайним» 
для наших кавеенщиків виявився вересень. Із 
23 команд на Кубку університетів при Хмель-
ницькому НУ, «TENESY» увійшли в трійку 
найкращих. Проте, не перемога головне в таких 
поїздках, а цікаві знайомства та враження, що 
спонукають до написання нових жартів. І вже 
зараз на наших хлопців чекають Подільська, 
Рівненська та Західноукраїнська ліги КВН.  
Ближче познайомитись  із командою ви змо-
жете незабаром,  на досить цікавому проекті 
«Вечори на Хуторі без декана…» у рамках 
святкування Дня народження команди, що 
відбудеться у листопаді. Родзинкою свята ста-
не виступ західноукраїнських команд КВН та 
тернопільських рок-гуртів. 

— так називалася виставка всесвітньо відомого  
художника Івана Марчука, яка проводилася у 
стінах Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею. Днями  її відвідали студенти факуль-
тету обліку і аудиту та факультету фінансів 
у супроводі методистів відділу виховання та 
позанавчальної діяльності університету. Сту-
денти групи ФУПС-11 факультету фінансів 
поділилася враженнями від побаченого.

Ярослав Мельничук: «Це — перша худож-
ня виставка у моєму житті, і вона справила 
на мене велике позитивне враження. Вразив 
талант майстра, особливо те, як він передає 
освітлення у своїх картинах. А праця по 18 
годин на добу показує справжню відданість 
майстра своїй справі» .

Віталій Бегас: «Мене дуже здивувала  
байдужість митця до грошей, оскільки він 
малює не заради них, а заради задоволення. 
Милуючись картинами автора, я зрозумів, що 
він дуже приємна людина, тож  хотілося би 
поспілкуватися із ним особисто» .

Оксана Воронюк: «Опис природи в його 
картинах вражає. Неймовірна передача 
світла, тіней, вдале перенесення дійсності. 
У кожній з них відчувається відкрита душа 
майстра та любов до своєї справи.

У деяких картинах автор передає особли-
вий зміст. « Я не можу описати ці картини! 
- казав Іван Марчук, - Дивлячись на них, ви 
побачите скільки душі я вклав у кожну з них, 
та зрозумієте мій душевний стан… ». 

Варто додати, що всього у творчому до-
робку автора майже 3500 робіт, на створення 
однієї картини йде приблизно тиждень. 
На виставці  було представлено три цикли 
робіт і лише приблизно 50 полотен. «По-
гляд у безмежність» чи не найбільше вразив 
студентів, адже у картинах кожен бачив щось 
своє та, головне, не залишився байдужим.

Оксана Балуцька

Генії світу. Іван Марчук

— за сприяння ректора ТНЕУ С.І.Юрія, 
на кращу ідею-ескіз пам’ ятника, що буде 
споруджений перед центральним корпусом 
університету та стане щасливим символом 
для студентів. Конкурс передбачає надання 
учасниками проектів у вигляді ескізу та його 
обгрунтування. За підсумками обговорення 
компетентне журі визначить найкращий про-
ект, автор якого отримає грошову винагороду 
в сумі 2 тисячі гривень.

Ескіз, обгрунтування та контактні дані про-
симо подавати за адресою: відділ інформації 
та зв’ язків з громадськістю ТНЕУ, вул. 
Львівська, 11, Тернопіль, чи за електронною 
адресою presa@tane.edu.ua (тел. 47 50 63).

Оголошено творчий 
конкурс


