
...Тільки в промовах, які проголошуються заради повчання, у промовах про справедливість, 
красу й благо є ясність, досконалість, які варті старань. (Платон)
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

М і ж н а р од н а  н ау ко в о - п р а кт и ч н а 
конференція «Модернізація суспільного 
сектору економіки в умовах глобаль-
них змін» відбулася 22-23 жовтня 2009 
року в Тернопільському національному 
економічному університеті. Мета конференції 
— теоретико-методологічна концептуалізація 
суспільного сектору в умовах глобалізації, 
обґрунтування напрямів його модернізації та 
вироблення рекомендацій щодо вдосконален-
ня економічних механізмів забезпечення цього 
процесу. За результатами роботи наукового 
заходу видано дві частини збірника матеріалів 
доповідей учасників конференції. 

Організаторами конференції виступили 
Тернопільський національний економічний 
університет, Головне управління державної 
служби України, Вроцлавський економічний 
університет (Польща). До участі в конференції 
було подано понад 180 заявок від представників 
75 вищих закладів освіти, установи НАН 
України, органів влади та інших організацій 
18 регіонів України, Польща, Білорусь, Азер-
байджан, Вірменія.

Конференція проходила в пленарному та 
секційному режимах. Координатор роботи 
пленарних засідань: проректор з наукової 
роботи ТНЕУ, завідувач кафедри державного 
і муніципального управління, д.е.н., профе-
сор Алла Мельник. Учасників конференції 
привітали  ректор Університету, д.е.н., про-
фесор Сергій Юрій; начальник управління 
– керуючий справами Головного управління 
державної служби України Ігор Яремчук; 
перший заступник голови Тернопільської 
ОДА Андрій Фліссак; перший заступник 
голови Тернопільської обласної ради Сергій 
Тарашевський;  заступник Тернопільського 

міського голови – керуючий справами 
Тернопільської міської ради Леонід Бицюра. 

На пленарних засіданнях прозвучали 
доповіді: Алли Мельник (д.е.н., професора, 
проректора з наукової роботи ТНЕУ, завідувача 
кафедри державного і муніципального 
управління ТНЕУ) «Суспільний сектор в 
системі сучасної економіки: методологічні 
і прикладі аспекти модернізації»; Тетяни 
Желюк (к.е.н., доцента, доцента кафедри дер-
жавного і муніципального управління ТНЕУ) 
«Вплив суспільного сектору на довгостро-
ковий розвиток національної економіки та 
економічне зростання»; Андрія Аблова  (к.е.н., 
старшого наукового співробітника відділу 
економічної історії Інституту економіки 
і прогнозування НАН України, м. Київ) 
«Ефективні інституційні механізми управління 
суспільним сектором економіки»; Олега 
Бакалюка (д.мед.н., професора, завідувача 
кафедри безпеки життєдіяльності людини 
ТНЕУ) «Здоров’я нації і доказова медицина 
в умовах модернізації суспільного сектору 
економіки: перешкоди на шляху впровад-
ження»; Григорія Монастирського (к.е.н., 
доцента, докторанта кафедри державно-
го і муніципального управління ТНЕУ) 
«Модернізація муніципального сектору 
економіки»; Олени Бобровської (к.е.н., доцен-
та, начальника управління з наукової роботи 
Дніпропетровського регіонального інституті 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України) «Концептуальні положення розвитку 
корпоратизму в місцевому самоврядуванні»; 
Анетти Зелінської (к.е.н., доцента факуль-
тету регіональної економіки та туризму 

Міжнародні  конференціїВісті з філій

(Закінчення на 2-й стор.)

Наприкiнцi 2008-2009 н.р. для про-
ведення лiцензiйної експертизи з 
пiдготовки молодших спецiалiстiв в 
Єреванську фiлiю ТНЕУ прибула комiсiя 
з України. 

 На фото —  голова комiсiї - Малю-
га Н.М. – д.е.н., професор Державної 
академiї статистики, облiку i аудиту; члени 
комiсiї - Вiтлiнський В.В. – д.е.н., профе-
сор КНЕУ iменi Вадима Гетьмана i Гречко 
О.I. – головний спецiалiст Управлiння 
лiцензування, акредитацiї та нострифiкацiї 
Мiнiстерства освiти i науки України з 
пошанівком приймають хліб-сіль, який їм 
вручають кращi студенти фiлiї Сафарян 
Ануш, Абовян Арсен, Кочарян Арман. 

Єреванська філія ТНЕУ: 

* У День знань, 1-го вересня 2009 р., 
студенти i викладачi Єреванської фiлiї 
мали цiкаву i змiстовну зустрiч з Надзви-
чайним i Повноважним Послом Вiрменiї в 
Казахстанi п.Казаряном В.Х.

справи конкретні

* 11 жовтня Єреван святкував свою 
2791-у річницю. На святі виступали й 
студенти Єреванської філії ТНЕУ.



Запорукою доброго імені кожної молодої людини є світлий розум, 
наукові досягнення, порядність і шляхетність.
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29 вересня – 6 жовтня 2009 року в Анталії 
(Туреччина) відбулася 14 міжнародна науко-
ва конференція «Проблеми економічної 
інтеграції України в Європейський Союз: 
формування нового світового економічного 
порядку та Україна». Конференція організована 
Тернопільським національним економічним 
університетом під егідою Міністерства освіти і 
науки України. В організації конференції взяли 
участь Державний технічний інститут Західної 
Македонії (Касторія, Греція), Технічний 
університет Дрездена (Німеччина), Науково-
дослідний інститут міжнародної наукової 
асоціації світової економіки і політики (Берлін, 
Німеччина). На конференції дискутувалися 
такі проблеми:  закономірності формування, 
основні тенденції та суперечності нового 
світового економічного порядку;  глобальна 
економічна криза: особливості її сучасних 
форм прояву;  просторовий вимір глобалізації. 
«Нова теорія міжнародної торгівлі» та «нова 
економічна географія» як закономірності 
розвитку сучасної економічної думки; зміни в 
системі економічних «центрів» та»периферій» 
у світовому економічному просторі; новітні 
форми конкуренції та співпраці у контексті фор-
мування сучасного світового економічного по-
рядку; наднаціональні та національні інституції 
в сучасному світі: діалектика трансформацій; 
глобальна еколого-економічна криза. Світовий 
ринок дозволів на викиди парникових газів: 
новітні тенденції розвитку; вибір моделі ново-
го економічного порядку України; підвищення 
транспарентності фінансових ринків і розкриття 
компаніями інформації щодо фінансових умов; 
забезпечення цілісності світових фінансових 
ринків та посилення захисту інвесторів і 
споживачів; захист світової фінансової си-
стеми, боротьба з відмиванням грошей та 
фінансуванням тероризму, повернення викраде-
них активів, обмін податковою інформацією.

За результатами конференції підготовлено 
спеціальний випуск «Вісника Тернопільського 
національного економічного університету». 
Окремі матеріали відібрані для публікації 
у «Журналі європейської економіки» та у 
науковому збірнику Науково-дослідного 
інституту міжнародної наукової асоціації 
світової економіки і політики (Берлін). 
Рекомендації конференції та аналітична за-
писка передбачається опублікувати у наступ-
ному номері «Вісника ТНЕУ».

Світлана ВОВК
На фото — учасники міжнародної 

конференції у м.Анталія (Туреччина)

30 вересня 2009 року  у  м іст і 
Анталія (Туреччина)  представни-
ки Тернопільського національного 
економічного університету відвідали 
Середземноморський університет і 
зустрілися з керівництвом Школи туризму 
та готельного менеджменту. 

Підчас зустрічі проведено перегово-
ри щодо співпраці у науковій та освітній 
сферах. 

З українського боку в переговорах 
взяли участь  (див. фото) проректор з 
науково-педагогічної роботи д.е.н., проф. 
Луців Б.Л.; радник ректора, завідувач 
кафедри міжнародної економіки д.е.н., 
проф. Савельєв Є.В., декан факультету 
міжнародного бізнесу та менеджменту 
к.е.н, доц. Тибінь А.М., завідувач кафедри 
іноземних мов для зовнішньоекономічної 
діяльності к. філол. н, доц. Лиса Н.С. З 
турецького — Школу туризму представляв 
її директор проф. Акім Аксу. 

Обидві сторони виявили зацікавленість 
у співпраці. Домовлено про візит-відповідь 
пана Аксу до Тернополя і, в подальшому, 
підписання угоди про співпрацю.

Наталія ЛИСА,  завідувач кафедри 
іноземних мов для ЗЕД, 

кандидат філологічних наук,  доцент

Вроцлавського економічного університету, 
Польща) «Доступ суспільства до інформації 
про навколишнє середовище»; Анатолія Мокія 
(д.е.н., професора, проректора з міжнародних 
зв’язків, професора кафедри міжнародних 
економічних відносин Львівської комерційної 
академії) і Марії Флейчук  (к.е.н., доцента, док-
торанта Національного інституту стратегічних 
досліджень, м. Київ) «Легалізація економіки 
та протидія корупції в системі економічної 
безпеки України».

Під час конференції відбулася презентація 
наукової школи «Організація управління і ре-
гулювання економікою на макро- і мезорівнях» 
та монографії «Модернізація суспільного сек-
тору економіки в умовах глобальних змін» за 
науковою редакцією д.е.н., професора Алли 
Федорівни Мельник. — Тернопіль: ТНЕУ, 
«Економічна думка», 2009.

Науковий захід працював за чотирма 
секціями, які очолювали провідні науковці 
ТНЕУ та вищих закладів освіти України.

Секція 1. Концептуалізація пробле-
матики суспільного сектору економіки: 
суспільний чи публічний? Керівники секції: 
Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., професор, 
проректор з міжнародних зв’язків, про-
фесор кафедри міжнародних економічних 
відносин Львівської комерційної академії; 
Желюк Тетяна Леонтіївна, к.е.н., доцент, до-
цент кафедри державного і муніципального 
управління ТНЕУ.

Секція 2. Державний сектор в національній 
економіці. Керівники секції: Мартиненко Ва-
силь Миколайович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри 
публічного адміністрування та кадрової 
політики Харківського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України; Васіна Алла Юріївна, к.е.н., доцент, 
доцент кафедри державного і муніципального 
управління ТНЕУ.

Секція 3. Трансформаційні процеси 
в муніципальному секторі економіки та 
муніципальному управлінні. Керівники секції: 
Ткачук Ірина Григорівна (д.е.н., професор, 
завідувач кафедри фінансів Прикарпатського 
національного університету імені Василя Сте-
фаника, м. Івано-Франківськ); Монастирський 
Григорій Леонардович, к.е.н., доцент, доктор-
ант кафедри державного і муніципального 
управління. 

Секція 4. Ресурсне забезпечення розвитку 
та управління суспільним сектором економіки. 
Керівники секції: Кириленко Ольга Павлівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 
ТНЕУ; Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н., про-
фесор, завідувач кафедри банківської справи 
Університету банківської справи НБУ, м. Київ.

За результатами роботи конференції на-
працьовано конкретні практичні рекомендації, 
які будуть використані при підготовці 
пропозицій та аналітичних записок для 
відповідних профільних комітетів Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, місцевих органів державної 
виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
СУСПІЛЬНОГО 

СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН
(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

Співпраця  ТНЕУ  із  
Середземноморським 

університетом
у науковій та освітній сферах

Рада молодих вчених постійно 
шукає та впроваджує інноваційні форми 
організації наукового процесу. В жовтні 
цього року відбулася П’ята Міжнародна 
наукова конференція «Розвиток України 
в XXI столітті: економічні, соціальні, 
екологічні, гуманітарні та правові про-
блеми» в інтернет-режимі. Сайт цієї 
конференції iconf.org.ua відвідало понад 
20 тисяч науковців з 30 країн світу, зокре-
ма навіть з Китаю та Австралії. Проведен-
ня таких наукових заходів свідчить про 
формування єдиного світового наукового 
простору, зростання мобільності науково-
го спілкування. Учасниками міжнародної 
наукової дискусії може стати кожен, хто 
збагне, що без здобуття нових знань, які 
є передумовою наукового пошуку, забез-
печити особисте зростання й процвітання 
рідної країни неможливо. 

Прес-служба Ради молодих вчених

Молода наука 
завойовує 

Інтернет-простір

Міжнародна конференція

ФОРМУВАННЯ 
НОВОГО СВІТОВОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 
ПОРЯДКУ ТА УКРАЇНА
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Чи є щось благородніше, шляхетніше, ніж любити рідний край, людей,
з повагою ставитися до рідної історії.

8-9 жовтня 2009 року в Тернопільському 
національному економічному університеті  
відбулася ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція “Теорія і практика сучасного ме-
неджменту: проблеми та шляхи вирішення”.  
Конференція була організована і проведе-
на кафедрою менеджменту на факультеті 
міжнародного бізнесу та менеджменту. 

Мета конференції – узагальнення науко-
вих досліджень, обмін досвідом та обговорен-
ня актуальних проблем розвитку сучасного 
менеджменту.

Для участі в конференції поступило 175 
заявок від науковців із вищих навчальних 
закладів України, Білорусі, Польщі. За резуль-
татами роботи наукового заходу опубліковано 
матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. 

Конференція проходила в пленарному 
та секційному режимах. На пленарному 
засіданні, роботу якого координував завідувач 
кафедри менеджменту ФМБМ, д.е.н., про-
фесор Василь Брич, учасників конференції 
привітала проректор з наукової роботи ТНЕУ, 
д.е.н., професор Алла Мельник. 

На пленарному засіданні було заслуха-
но та обговорено доповіді, що стосувалися 
проблем сучасної світової фінансової кризи, 
економічні і суспільні зміни та їх вплив на 
управління вітчизняним організаціями, про-
блеми управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства, основні складові 
інноваційної поведінки персоналу організації, 
сучасний стан розвиток української школи 
менеджменту тощо.

Після пленарного учасники конференції про-
довжили роботу в  секційному режимі. Під час 
роботи секції 1 «Стратегічне управління в сучас-
них умовах» (керівник – д.е.н., професор Олена 
Сохацька; секретар  – к.е.н., доцент Андрій Шев-
ченко) обговорювалися питання невизначеності 
в управлінні підприємствами в сучасних умовах, 
адаптації промислових підприємств до мінливого 
зовнішнього середовища, методи та інструменти 
реалізації стратегії підприємства. 

Секція 2 «Тактичне і оперативне управління 
в нових економічних реаліях» (керівник — 
д.е.н., професор Галина Савіна; секретар – к.е.н., 
доцент Володимир Мазур) була присвячена 
питанням формування новітньої управлінської 
парадигми, стратегічного та тактичного 

управління бізнес-процесами, розвитку теорії 
і практики логістики, використанню сучасних 
управлінських технологій в бізнесі. 

Учасники секці ї  3  «Менеджмент 
персоналу як домінанта забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства» 
(керівник – д.е.н., професор Михайло Романюк; 
секретар – к.е.н., доцент Богдан Камінський) 
обговорили коло наукових питань, які стосу-
ються управління конкурентоспроможністю 
підприємства, мотивації персоналу, технології 
роботи з персоналом, інтеграції України у 
міжнародний ринок праці.

Під час роботи секції 4 «Вирішення 
управлінських проблем при здійсненні 
підприємствами ЗЕД» (керівник – д.е.н., про-
фесор  Олег Кузьмін, секретар – к.е.н., доцент 
Галина Трілленберг) велась активна дискусія 
навколо вирішення проблем пов’язаних 
із зовнішньоекономічною діяльністю 
вітчизняних підприємств та впливом світової 
економічної кризи на зовнішньоекономічну 
діяльністю промислових підприємств.

За результатами роботи конференції 
передбачається напрацювання конкретних прак-
тичних рекомендацій, які будуть використані 
при підготовці пропозицій та аналітичних за-
писок для відповідних профільних комітетів 
Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, місцевих органів 
державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 

21-22 жовтня 2009 р. у Києві відбувся 
третій  Міжнародний конгрес «Українська 
освіта у світовому часопросторі», котрий 
зібрав приблизно 300 учасників із Грузії, 
Придністров’я, Молдови, Росії, США, Канади, 
Австралії, Німеччини, Чехії, Польщі.. 

Організували Конгрес  Національний 
науково-дослідний інститут українознавства 
МОН України та Міжнародна асоціація 
«Україна і світове українство».

21 жовтня 2009 р. директор, доктор 
філологічних наук, професор, академік 
Української академії наук, Академії наук 
вищої школи, Української Вільної Академії 
наук у США, Міжнародної слов’янської 
академії, Української академії політичних 
наук Петро Кононенко привітав учасників 
зібрання та ознайомив присутніх із метою і 
завданнями Конгресу. 

На пленарному засіданні із доповіддю 
виступив заступник міністра освіти і науки 
України Максим Стріха, у якій  наголосив на 
завданнях, що стоять перед вищою освітою у 
напрямку гуманізації та гуманітаризації на-
вчального процесу, потребі його модернізації, 
зростанні ролі української мови.   

Із доповіддю «Сучасні тенденції еволюційного 
розвитку світу і Україна» виступив  доктор 
геолого-мінералогічних наук, професор, Прези-
дент Академії наук вищої школи України Дроб-
ноход М.І., зробивши наголос на глобалізаційних 
проблемах світу, збереженні духовності України, 
ролі вищої освіти у вихованні здорового, духовно 
багатого покоління. 

Цікавою була доповідь науковця із Санкт-
Петербурга Валерія Леонова  — доктора 
педагогічних наук, професора, директора 
Бібліотеки РАН (уродженця м.Почаєва 
Тернопільської області) про чисельні фонди, 
які презентують діяльність українців у світі 
та Росії зокрема.

Наголосив на ролі навчальної дисципліни 
«Історії України»  в обороні історичної 
пам’яті українського народу від спотво-
рень і фальсифікацій професор Київського 
національного університету імені Тараса Шев-
ченка, доктор історичних наук Калакура Я.С.

Досвідом організації українознавчої робо-
ти на Чернігівщині, Київщині, Чернівеччині 
поділилися вчителі–методисти. 

Оксана Гомотюк — доктор історичних 
наук, завідувач  кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства 
(кафедра майже десять років підтримує 
тісні творчі зв’язки із ННДІУ МОН України) 
— виступила із доповіддю «Українознавство 
як духовне осердя сучасної вищої освіти», 
де зробила аналіз українознавчої роботи, 
що  проводиться у ТНЕУ, де вперше в 
Україні засновано кафедру українознавства, 
і серед перших вищих навчальних закладів 
розпочато вступні іспити до аспірантури 
з української мови; окреслила розуміння 
ролі дисциплін українознавчого циклу у 
формуванні української національної ідеї, 
вихованні національної гордості, розвитку 
інтелектуальної самостійності.

Після роботи  у секціях, 22 жовтня 
2009 р. на Пленарному засіданні підведено 
підсумки, прийнято ухвалу, де наголошено роль 
дисциплін українознавчого циклу, висловлено 
стурбованість щодо зменшення кількості 
аудиторних годин на гуманітарні дисципліни, 
запропоновано МОН України прийняти галузеві 
стандарти із гуманітарного блоку дисциплін.

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ”

На фото —  проректор з наукової роботи ТНЕУ, 
д.е.н., професор Алла Мельник і завідувач 

кафедри менеджменту ФМБМ, д.е.н., професор 
Василь Брич  

Андрій ШЕВЧЕНКО, 
к.е.н., доцент

Міжнародний конгрес

Українська освіта у 
світовому часопросторі

Надія БІЛИК, 
к.і.н., доцент  кафедри ДІДУ

У видавництві ТНЕУ («Економічна думка»)  
вийшла у світ Монографія д.е.н., завідувача 
кафедри економічної теорії ТНЕУ Віктора Ко-
зюка «Монетарні засади глобальної фінансової 
стабільності». У монографії розглядаються 
проблеми монетарних передумов забезпечення 
глобальної фінансової стабільності. Виявляють-
ся закономірності системних трансформацій 
центральних банків в національно-центричному 
контексті. Доводиться наявність системних 
розривів між успішною діяльністю цен-
тральних банків на національному рівні та 
нагромадженням структурних монетарних 
передумов глобальних макрофінансових 
дестабілізацій. Коливання цін на первинні 
ресурси, проциклічність фінансової системи, 
вразливість країн до макрофінансових зрушень 

На книжкову полицю

Монетарні засади глобальної фінансової стабільності
дедалі більше обумовлюється ситуацією у 
сфері поведінки глобальної ліквідності. До-
водиться необхідність глобальної монетарної 
інтеграції, зокрема стверджується, що у випадку 
неможливості перейти до втілення принципу 
“глобальна економіка – глобальна валюта”, 
формування валютних союзів у світі може ви-
конати позитивну роль у стабілізації глобальних 
монетарних та фінансових процесів.

Рецензенти: З. С. Варналій, д. е. н., профе-
сор, Заслужений діяч  наук і техніки України, 
директор Науково-дослідного центру з проблем 
оподаткування Національного університету 
Державної податкової служби України; О. М. 
Сохацька, д. е. н., професор завідувач кафедри 
фінансового інжинірингу Тернопільського 
національного економічного університету.
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Гофміллер
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Івано-Франків-
ський інститут ме-
неджменту ство-
рено у липні 1997 
р.  Відтоді випу-
щено майже сім 
тисяч випускників 
з а  о с в і т н ь о -
кваліфікаційними 
р і в н я м и  « б а -
к а л а в р » ,  « с п е -
ціаліст», «магістр». 
Навчання прово-
диться на денній 
і заочній формах 
зі спеціальностей 
« М е н е д ж м е н т 
з о в н і ш н ь о е -
к о н о м і ч н о ї 
д і я л ь н о с т і » , 
« М і ж н а р о д н а 
економіка», «Менеджмент організацій», 
«Фінанси», «Облік і аудит» за ІV рівнем 
державної акредитації.     

У 2009 році диплом з відзнакою отрима-
ли: Курліщук Юра, Морква Ірина, Асцатрян 
Гаяне, Галимар Христина, Жарська Зоряна, 
Маліборська Галина, Підфігурна Мар’яна, 
Кріцак Мирослав. Гордість інституту – Федорів 
Надія, Голей Володимир, Космірак Марічка, 
Балагура Світлана, Буній Наталя та багато 
інших випускників. Кращі випускники про-
довжили навчання в аспірантурі: Білецька 
Ірина – випускниця 2002 р. (успішно захистила 
кандидатську дисертацію і працює викладачем 
інституту), Гончарова Вікторія – випускниця 
2004 р., Горбаль Михайло – випускник 2005 р., 
Надрага Оксана – випускниця 2006 р.

Сьогодні наші студенти та випускники 
успішно конкурують на ринку страхо-
вих послуг: Малишак Ксенія – старший 
спеціаліст страхової компанії «Кредо-класик», 
Буній Наталя – спеціаліст зі страхування 
страхової компанії «Граве Україна». Приємно 
відзначити, що чимало студентів, які навча-
ються за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спе-ціаліст», «магістр», створили власний 
бізнес і підтримують вітчизняного виробника. 
Так, Хоминець Олександра – підприємець 
малого бізнесу, Середюк Тетяна – директор 
приватної фірми «Комфорт», Гавкалюк Уляна 
– приватний підприємець.

В основу діяльності інституту покладена 
ідея реалізації концепції безперервної ступеневої 
економічної освіти сучасного рівня за конку-
рентоспроможними спеціальностями на основі 
нових підходів до організації навчання та вико-
ристання сучасних технологій викладання.

Метою та основними напрямами діяльності 
інституту визначено: реалізацію в регіоні на-
вчальних програм освітньо-кваліфікаційних 
рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр з напрямів 
«Економіка і підприємництво» та «Менед-
жмент»; сприяння впровадженню сучасних 
організаційних та економічних форм і методів 
господарювання; проведення в регіоні заходів 
щодо розвитку та зміцнення сучасної ринкової 
та бізнесової інфраструктури; сприяння 
професійному зростанню та удосконаленню 
педагогічної майстерності та наукового рівня 
професорсько-викладацького складу; участь у 
програмах студентських обмінів.

Для досягнення поставленої мети 
розв’язуються наступні завдання: 

- здійснення освітньої діяльності, яка 
включає навчальну, наукову, виховну, куль-
турну, методичну роботу;

- забезпечення умов для оволодіння 
системою знань про людину, природу, 
суспільство, формування соціально зрілої, 
творчої особистості;

- виховання морально і фізично здорового 
покоління громадян;

- формування громадянської позиції, 
патріотизму, власної гідності, готовності до 
трудової діяльності, відповідальності за свою 
долю і долю країни;

- забезпечення набуття студентами 
знань у відповідній галузі, підготовка їх до 
професійної діяльності;

- забезпечення умов виконання державних 
замовлень та інших угод з підготовки фахівців 
за кваліфікаційними рівнями бакалавр, 
спеціаліст та магістр. 

Навчальний процес у ІФІМ ТНЕУ по-
будований на поєднанні традиційних і 
новітніх навчальних технологій. Підґрунтям 
для цього є славні традиції головного ВНЗ з 
підготовки висококваліфікованих фахівців для 
народного господарства України, наявність 
висококваліфікованого   проферорсько-
викладацького складу, сучасна матеріально-
технічна база, оснащена комп’ютерною 
технікою, навчальна бібліотека, яка постійно 
поповнюється сучасною економічною 
літературою та періодикою тощо.

В основі концепції діяльності інституту 
— конкретне бачення цілей і завдань на-
вчального закладу, розуміння того, що лише 
набуття знань, умінь і навиків не може розгля-
датися як головна мета навчання. Необхідні 
новаторські, інноваційні методи роботи всього 
науково-викладацького складу, співробітників 
та адміністрації інституту, відданість справі 
розвитку освітянського простору в Україні, 
входження її в світовий освітянський простір, 
постійний творчий пошук у напрямку впро-
вадження в життя нетрадиційних форм і 
методів навчання та виховання.Навчально-
матеріальна база в цілому забезпечує якісну 
реалізацію основних напрямів діяльності.

Можемо констатувати, що всі поставлені 
перед інститутом завдання виконані. 

Івано-Франківський інститут менед-
жменту ТНЕУ відбувся як навчальний за-
клад, має добру репутацію в місті та за його 
межами, забезпечує сталий та великий по-
пит на спеціальності, за якими здійснюється 
підготовка фахівців. 

Олег МАЛЯРЧУК, 
заступник директора, к.і.н., доцент  

Основні напрями діяльності інституту 
Івано-Франківський інститут менеджменту:

На фото — (у центрі) директор інституту Ігор 
Пилипів серед колег і однодумців

Інформаційне забезпечення навчально-
го процесу є основою розвитку підготовки 
кваліфікованих фахівців, підвищення рівня 
самостійного опанування студентами 
навчальних дисциплін, впровадження 
інноваційних технологій навчання, які 
спрямовані на раціональне використання 
навчального часу, активізацію творчого 
потенціалу студентів.

Значну роль у навчальному процесі 
відіграє відповідність стану книжкового 
фонду сучасним вимогам та якість орга-
нізації роботи бібліотеки.

На сьогодні бібліотека є інформаційно-
культурним центром. Вона покликана до-
помогти в розвитку навчально-виховного 
процесу, забезпечити базовий рівень освіти 
з усіх дисциплін, виховувати в читачів 
глибоку громадянську відповідальність, 
розвивати високі духовні якості, сприяти 
розвитку самосвідомості.

Бібліотечний фонд нараховує 9636 
примірників, з них 8085 навчальної 
літератури і 1037 наукової. 

Видання українською мовою становить 
87, 9 % від загальної кількості фонду. Фонд 
іноземної літератури містить видання 
англійською, німецькою та російською 
мовами.

До послуг читачів абонемент та чи-
тальний зал.

Постійними читачами бібліотеки є сту-
денти денної та заочної форми навчання, 
професорсько-викладацький колектив 
інституту, аспіранти, магістри.

Комплектування бібліотечного фон-
ду інституту здійснюються відповідно із 
чинними навчальними планами та про-
грамами. Налагоджено тісну співпрацю 
із бібліотекою Університету, видавницт-
вом ТНЕУ «Економічна думка».   Згідно 
до укладених договорів про співпрацю, 
студенти користуються також послугами 
Універсальної обласної бібліотеки ім. І. 
Я.Франка, наукової бібліотеки Прикар-
патського університету ім. В. Стефаника.

Любомира ХЛІБКЕВИЧ, бібліотекар

Бібліотека — 
інформаційно-культурний 

центр 

На книжкову полицю

Станіславська 
(Івано-Франківська) єпархія 
УГКЦ крізь призму століть: 

Історико-релігійний аспект, – 
наукове дослідження  Андрухіва Ігоря, 

Лисенка Олександра, Пилипіва Ігоря, де 
висвітлено діяльність Станіславської (Івано-
Франківської) єпархії УГКЦ в умовах різних 
політичних режимів; аналізуються державно-
церковні відносини  та релігійні процеси 
в житті єпархії. Особливу увагу приділено  
діяльності єпископів єпархії, їх впливу 
на релігійне, культурно-просвітницьке та 
політичне життя краю.

Тоталітаризм 
проти західноукраїнського села 

Автор– Олег Малярчук на основі аналізу ши-
рокого кола джерел та літератури виокремлює 
етапи, методи й засоби колективізації сільського 
господарства, кадрову політику в аграр ному 
секторі економіки, ідеологічне забезпечен-
ня, структурну перебудову гос подарського 
механізму, його ефективність, соціально-
побутові умови життя селянства.
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Слово — перше дзеркало духу.
Петрарка

Кафедра менеджменту та моделювання 
в економіці, створена відповідно до наказу 
ректора Тернопільського національного 
економічного університету С.І.Юрія № 281 
від 20.06.2008 р. «Про реорганізацію та 
перейменування кафедр», що заклало основи 
для перспективного формування наукових та 
науково-педагогічних кадрів за закріпленими 
за кафедрою спеціальностями, проведення 
наукової роботи відповідно до розробленої 
концепції розвитку кафедри, а також для 
підготовки фахівців за спеціальностями. 

Кафедра менеджменту та моделювання 
в економіці — випускова для галузі знань  
«Менеджмент та адміністрування» напряму 
підготовки  «Менеджмент» за професійними 
спрямуваннями  «Менеджмент організацій» 
та «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності». Водночас за кафедрою закріплені 
дисципліни математичного та інформаційного 
циклу, які вважаються перспективними 
галузями науки тому, що поєднують в собі 
щонайменше дві галузі наукових досліджень. 
Так, наприклад, дисципліна «Економіко-
математичне моделювання» — на стику 
кількох галузей науки, зокрема економічних, 
математичних та інформаційних дисциплін. 
Дисципліна «Управління бізнес-процесами» 
також базується  не тільки на менеджменто-
вих, але й інформаційних дисциплінах. Звідси 
можна говорити про перспективи як розвитку 
наукових досліджень в цих галузях  науки, так 
і підготовки висококваліфікованих фахівців за 
вказаними напрямками підготовки. 

Професорсько-викладацький колектив 
кафедри менеджменту та моделювання в 
економіці, до складу якого входять два док-
тори наук і професори, дев’ять кандидатів 
наук та доцентів, понад двадцять викладачів, 
є достатньо висококваліфікованим у науково-
педагогічній та науковій діяльності. До речі, 
професор кафедри Іван Благун на сьогодні  ство-
рив наукову школу «Моделювання економічних 
процесів у фінансово-банківській сфері», на-
вколо якої згуртувалися такі молоді викладачі, 
як  к.е.н. Світлана Синиця та аспірант Мар’яна  

 сьогодення і  перспективи 

Лотоцька. Значним авторитетом як серед колег, 
так і серед студентів користується досвідчений  
доцент кафедри, к.е.н. Олег Загородній, у сферу 
наукових інтересів якого входять наукові про-
блеми організації та стимулювання праці. Авто-
ритетним викладачем є також доцент кафедри, 
к. пед.н.  Оксана Мартищук.  Доцент кафедри 
Андрій  Олійник, окрім активної науково-
педагогічної праці, займається розробкою 
наукової проблеми «Оптимізаційні задачі в про-
блемах технічної діагностики трубопровідних 
систем», яка базується на стику технічних та 
інформаційних наукових дисциплін, а також 
підготував дисертаційне дослідження на здобут-
тя наукового ступеня доктора технічних наук. 
Значним авторитетом серед колег та студентів 
користуються  досить досвідчені викладачі 
кафедри Михайло Богович, Галина Стецевич, 
Надія Братковська, Степан  Вульчин, – які є 
відмінними фахівцями і практиками з тих на-
вчальних дисциплін, які викладають. 

Над підвищенням своєї кваліфікації 
інтенсивно працюють й молоді викладачі. 
Деякі з них уже здобули науковий ступінь кан-
дидата економічних наук, як от Ірина Білецька 
та Ольга Пробоїв. 

Отже, колектив кафедри менеджменту та 
моделювання в економіці Івано-Франківського 
інституту менеджменту достатньо згуртований 
та перспективний у своїй науково-педагогічній 
та діяльності. Водночас підкреслимо, що про-
цес формування колективу кафедри триває, 
особливо із позицій розвитку та поєднання 
наукових інтересів викладачів на основі 
«Концепції розвитку кафедри менеджменту 
та моделювання в економіці на 2008 – 2013 
роки», а також із позиції зростання їхньої 
науково-педагогічної кваліфікації. 

Науково-педагогічна кваліфікація кафедри 
менеджменту та моделювання в економіці зростає

Дякуємо за щирі 
батьківські поради, 

за досвід й мудрість, 
і серця любов... 

З Івано-Франківським інститутом ме-
неджменту у мене пов’язані найприємніші 
спогади. Окрім навчання у найкращих 
педагогів, відомих вчених, я зустріла 
добрих і вірних друзів. Інститут дав 
мені путівку у життя, можливість 
самореалізації. Користуючись нагодою,  
звернутаюся до першокурсників з тим, 
щоби вони раціонально, з максималь-
ною віддачею використовували кожний 
день. Адже час летить невблаганно і 
його не повернеш назад. А попереду у 
них і перший іспит, і перше студентське 
кохання, і перша наукова робота. То ж 
не баріться, а сумлінно навчайтеся, по-
дорожуйте рідним краєм, пізнавайте світ. 
А інституту хотілося би побажати успіхів, 
фінансового процвітання, нових вершин, 
хороших студентів. 

Марічка КОСМІРАК, випускниця ІФІМ, 
працівник  «БРОКБІЗНЕСБАНКу»

* * *
 Я вдячна долі, що здобула вищу 

освіту у такому престижному навчаль-
ному закладі міста як Івано-Франківський 
інститут менеджменту. Мені на все життя 
запам’яталися лекції професорів Фаріона 
Івана Дем’яновича, Баланюка Івана Фе-
доровича, Савельєва Євгена Васильови-
ча. Їхні щирі батьківські поради, а також 
здобуті знання — стали у пригоді в моїй 
трудовій діяльності.   

Надія ФЕДОРІВ, гол.бухгалтер ЗАТ 
виробничо-торгової компанії «Агріка» 

В Івано-Франківському інституті 
менеджменту ТНЕУ широко використовують-
ся різні форми культурно-масової роботи з ура-
хуванням особливостей контингенту студентів, 
спрямовані на відродження національних 
традицій, популяризацію української культури. 
З цією метою проводимо  тематичні вечори, 
диспути, зустрічі з відомими політичними 
лідерами, науковцями, представниками ми-
стецтва, організовуємо  екскурсії у художні 
галереї, музеї, на виставки. Дружня атмосфера 
в академічних групах згуртовує молодь, дає 
змогу студентам старших курсів та випускни-
кам ділитись досвідом з першокурсниками.  

Естетичному вихованню студентської 
молоді ,  широкому залученню ї ї  до 

Дозвілля і відпочинок студентів ІФІМ
самодіяльного мистецтва сприяє колектив 
художньої самодіяльності “Франківчанка”. 
Інститут гідно представлений на оглядах 
художньої самодіяльності Університету, в яких 
беруть участь як студенти, так і викладачі. 

Українські Карпати – край туризму. Ма-
льовнича природа, значна кількість цікавих 
краєзнавчих об’єктів приваблюють туристів 
з різних куточків землі. Студентська молодь 
сповна використовує ці можливості для 
активного відпочинку. Традиційними стали 
відзначення Дня туриста з обов’язковими 
виїздами у гори. 

Викладачі Михайло Богович, Наталія Тара-
сенко часто організовують змістовні екскурсії 

з різноманітними конкурсами, вікторинами, 
жартівливою посвятою в туристи.  

Не залишилися поза увагою й історичні 
пам’ятки регіону. Адміністрація інституту що-
року організовує краєзнавчі поїздки. Студенти 
відвідують  культурно-мистецькі заклади Львова, 
Коломиї, Галича, Косова, Кривче. В інституті є 
добра традиція – щороку, під час Великого посту, 
побувати на прощі в духовному християнсько-
му центрі Зарваниця.Активність та ініціативу 
у студентів викликає щорічна підготовка до 
міжнародного Дня студента. “Студентський вісник” 
ІФІМ систематично інформує про найважливіші 
події як навчання, так і дозвілля та спорту. 

Оля ДОСКОЧ, МЗЕДіс-31

Відповідно 
д о  н а к а з у 
управління освіти 
і науки Івано-
Франківської 
ОДА №386 від 5 
серпня 2009 року 
«Про призна-
чення стипендій 
голови ОДА та 
голови обласної 
ради студентам 
вищих навчаль-
них закладів 
І - І V  р і в н і в 
акредитації», - ви-
плачувати стипендію голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради з вересня 
2009 р. до серпня 2010 р. у розмірі 1,5 стипендії 
студента-відмінника, щомісячно студенту групи 
Фіс-42 Івану АБРАМЮКУ!

Вчіться, як Іван Абрамюк

Ростислав БАРАН, завідувач кафедри, к.е.н., 
доцент

На фото — (вгорі) колектив кафедри; зліва — 
іспит приймає  викладач 

Наталія РАТУШНЯК



Оратор повинен стояти, як озброєний воїн у лаві, 
розв’язувати справи великої важливості і завжди прагнути перемогти. (Квінтиліан)

6 №10 (351), 31 жовтня 2009 р.

На сьогодні Українсько-польська програма 
фінансів і страхування ТНЕУ активно працює 
у галузі міжнародної співпраці та функціонує 
в рамках дії договорів про навчальне і науково-
дослідне співробітництво з такими провідними 
навчальними закладами Республіки Поль-
ща: Ґданський університет; Вроцлавсь-
кий  економічний університет; Краківський 
економічний університет; Жешівський 
університет; Лодзький університет; Куявсько-
Поморська вища школа (м. Бидгощ); Полонійна 
Академія (м. Ченстохова) та Познанський 
економічний університет.

Одним із важливих аспектів міжнародної 
співпраці в контексті Болонської системи є 
семестровий обмін студентами для навчання у 
закладах-партнерах. Після закінчення навчан-
ня вони мають змогу отримати сертифікати. 
Міжнародне співробітництво допомагає роз-
ширювати контакти, сприяє обміну досвідом 
та запозиченню кращих традицій і новатор-
ства вищих шкіл з-за кордону. Договором 
та виконавчими програмами передбачено, 
що кожна зі сторін приймає на навчання 2-4 
студентів щорічно.

Так, в рамках дії Договору про навчаль-
не і науково-дослідне співробітництво на 
навчанні у ТНЕУ за обміном перебували 
студенти Куявсько-Поморської вищої школи 
(м. Бидґощ) Марчін Козловскі і Жанетта 
Бучковска. Студенти виявили глибокі знання 
із вибраних економічних предметів, отримали 
відповідні бали за КМСОНП, були урочисто 
відзначені першим проректором ТНЕУ, проф. 
Б.Л.Луцівим та директором Українсько-
польської програми.

У рамках обміну студентами, передбачено-
го Договором про навчальне і науково-дослідне 
співробітництво, семестрове навчання в ТНЕУ 
завершили студенти Ґданського університету 
– Павел Паґач, Даріуш Войтовіч, Евґеніуш 
Буґаєв, які вивчали низку предметів згідно з на-
вчальними планами українською та англійською 
мовами, затверджених Міністерством освіти і 
науки України. 

Учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 
гімназій, випускників вищих навчаль-
них закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації 
запрошуємодо участі в учнівському 
науковому товаристві 

„Генії і прагматики”!
Маєте унікальний шанс ознайоми-

тися зі структурою вищої школи, Терно-
пільським національним економічним 
університетом як одним із провідних 
навчальних закладів IV рівня акредитації 
на території Західної України, долучитися 
до студентського середовища та стати 
гідними послідовниками достойних людей 
у галузі економічної науки!

Учнівське наукове товариство — це 
можливість визначитися із вибором, 
куди піти вчитися, щоб здобути вищу 
освіту, та ще багато нового, цікавого, 
незвіданого!
Учнівське наукове товариство „Генії 

і прагматики” – 
це Ваш перший крок до успіху!

Активно продовжується робота з одним 
із найдавніших партнерів ТНЕУ – Познансь-
ким економічним університетом. У рамках 
дії договору передбачено, що кожна зі сторін 
прийматиме студентів терміном на 1 семестр. 
Так, семестрове навчання у ТНЕУ завершили 
студентки Аліція Корповска і Анна Вдов-
чик, які проявили себе не лише у навчанні, 
а й в позааудиторній роботі, брали активну 
участь у наукових конференціях  і Українсько-
польському студентському форумі, розповідали 
про своє перебування у ТНЕУ на телебаченні. 
За результатами зустрічі було знято фільм про 
міжнародний обмін студентами на Українсько-
польській програмі.

У свою чергу, на навчання у провідні за-
клади Республіки Польща виїхали студенти 
Українсько-Польської програми фінансів 
і страхування: Вроцлавський економічний 
університет – Вікторія Міськів та Наталія 
Тимчишин; Куявсько-Поморська вища школа 
(м. Бидґощ) – Оксана Мариненко та Рок-
солана Кухарук; Краківський економічний 
університет – Олег Шаховал та Ігор Бога-
ченко. До обміну залучені й студенти інших 
факультетів. На англомовну програму у По-
знанську економічну академію виїхали сту-

дентки Україно-Нідерландського факультету 
економіки та менеджменту Христина Кізима 
та Ірина Мединська.  

Крім семестрового навчання, студенти ма-
ють змогу відвідувати Літні школи. 

Так, у цьому році студентки ІІ курсу 
УППФС Катерина Степанова та Наталія 
Музика були слухачами Економічної Літньої 
школи (м.Лодзь) „Social-Economic Integration 
in Europe in the period of Global Crisis”, де мали 
змогу відвідувати пізнавальні заняття, оволодіти 
практичними мовленнєвими вміннями, засвоїти 
знання і навички, що забезпечують необхідну для 
фахівця комунікативну спроможність, вдоскона-
люватися і в подальшому розвиватися  у різних 
видах мовленнєвої діяльності – монологічному 
та діалогічному мовленні у межах основних 
комунікативних типів, необхідних для участі 
в бесіді проблемного характеру, пов’язаній з 
професійною діяльністю, у веденні переговорів 
та наукових дискусій, а також можливості у 
майбутньому вільно спілкуватися у межах  те-
матики фахового спрямування – економічного 
профілю, поїхати на екскурсії, ознайомитися з 
найцікавішими й найпривабливішими куточ-
ками міст Польщі – Кракова, Гданська, Лодзі 
та інших міст Європейського Союзу,  поєднати 
красиве і корисне.

Важливість обмінів студентами та 
можливості виїздів за кордон безсумнівні. 

Такі форми реалізації співробітництва 
сприятимуть поглибленню та зміцненню 
наукових та культурних зв’язків між Україною 
і Польщею, обміну творчими доробками, 
ознайомленню зі звичаями країни-партнера, 
дають змогу студентам порівняти навчання 
в Україні і за кордоном, набути першого 
досвіду у галузі обраної спеціальності для 
якнайкращої та найповнішої  своїй реалізації 
в ній у майбутньому. 
   Ольга СОБКО, доцент, 

директор Українсько-польської 
програми фінансів і страхування  

Українсько-польська програма фінансів і страхування:
кроки реалізації співпраці...

На фото – 
Катерина 

Степанова 
(зліва) 

та 
Наталія 

Музика 
(справа)  

отримали 
серти-
фікати 

Економіч-
ної 

літньої 
школи 

(м.Лодзь, 
Республіка 

Польща). 

На фото – учасники  І Українсько-польського студентського форуму

Наші контакти: 

Учись, працюй, твори!...
На базі Українсько-польської про-

грами фінансів і страхування та кафедри 
фінансів суб’єктів господарювання і 
страхування ТНЕУ створено студентське 
наукове товариство, метою якого є обго-
ворення найактуальніших питань сучасної 
економічної науки та поглиблення знань із 
фахового спрямування. 

Чекаємо креативних, конструктивних та 
амбіційних особистостей, які хочуть бути 

успішними, поповнити ряди наукової еліти 
суспільства та якнайповніше реалізувати 
себе у майбутньому, до участі в наукових 
дискусіях. 

Студентське наукове товариство – це 
дорога у майбутнє, перша сходинка до 
успішної кар’єри, високий рівень, імідж і 
статус майбутнього фахівця!

sobko_sobko@mail.ru; nina-s77@mail.ru

Запрошує товариство
«Генії і прагматики!»

Наші контакти:
sobko_sobko@mail.ru

nina-s77@mail.ru
тел. 050-377-91-20
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Промови достойної людини завжди спрямовані до вищого блага, 
вона ніколи не буде говорити навмання. (Платон)

У жовтні  святкували свій ювілей Алла 
Федорівна Мельник — проректор з наукової 
роботи ТНЕУ; Зеновій-Михайло Васильович 
Задорожний — завідувач кафедри обліку і ауди-
ту в інвестиційній сфері; Наталія  Петрівна Тар-
навська — доцент кафедри менеджменту; Ганна 
Теодорівна Рижак — методист ФОА; Анатолій 
Михайлович Лук’янець — слюсар 2 роз. ЧІПБ; 
Григорій Петрович Кульчинський — технік 
лабораторії ККГ та АТС; Парасковія Юріївна 
Курило —  прибиральниця сміттєпроводу; 
Ольга Федорівна Кійко — прибиральниця; 
Надія Михайлівна Васильків — ст.викладач 
кафедри ІОСУ; Богдан Мирославович Шмата 
— столяр 6 роз. відділу ремонтно-будівельних 
робіт; Володимир Йосипович Лакіш — двірник 
Нововолинського факультету.

Вітаємо ювілярів Університету —
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній Божій справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В здоров’ї, щасті й злагоді прожить!

 ВІТАННЯ НАШИМ 
ЮВІЛЯРАМ!

Вірус грипу вражає найслабших. 
Необхідно знати, що грип легше попере-
дити, ніж лікувати. Тому дуже важлива його 
профілактика, яка може бути специфічною 
або неспецифічною.Для специфічної 
профілактики  грипу рекомендується щеплен-
ня протигрипозною вакциною („Інфлувак”) , 
яку можна придбати в аптеках нашого міста. 

Застосування неспецифічних  засобів 
профілактики грипу включає в себе загарту-
вання, вітамінізацію, повноцінне харчування 
(вживання їжі та напоїв багатих вітамінами 
- овочі , фрукти , соки, та фітонцидами  - час-
ник , цибуля), прийняття імуностимуляторів 
(афлубін, ехінацея, енгістол, інтерферон). 

Вірус грипу передається повітряно-
крапельним шляхом та при користуванні 
спільними предметами побуту. Тому дуже важ-
ливо використовувати засоби індивідуального 
захисту при спілкуванні з хворими (марлеві 
маски, бальзам „Зірочка”, оксолінова мазь); 
уникати під час підйому захворюваності на 
гострі вірусні інфекції масових заходів при 
великому скупченні людей.

При перших ознаках захворювання (ли-
хоманка, головний біль, висока температура, 
загальна слабість, біль у суглобах та мўязах, 
нежить, біль в очних яблуках від яскравого 
світла) необхідно негайно викликати лікаря! 

Нині існує ціла низка засобів для лікування 
грипу.  Але страшний не стільки сам грип, 
як його ускладнення.  Найбільш частим 
ускладненням грипу – є пневмонія. Друге 
місце займають ускладнення з боку ЛОР-
органів (запалення пазух носа, середнього 
вуха, фарингіт, ларингіт). Нерідко виникають 
серцеві захворювання, ниркова недостатність, 
запалення мозкових оболонок. Ускладнення 
грипу можуть бути небезпечні для життя і, як 
правило, вимагають лікування в стаціонарі. 
Тому надзвичайно важливе значення має 
своєчасний початок лікування. Не менш важ-
ливо — вилікувати грип до кінця. 

Пам’ятайте, що переносячи грип „на 
ногах”, Ви ставите під загрозу не тільки своє 
власне життя і здоров’я, але життя і здоров’я 
людей, які Вас оточують.

Рекомендуємо прислухатись до цих 
порад!

Здоров’я

Довідка: новий вірус грипу H1N1 — за-
хворювання, на яке в світі вже захво-ріло 
250 тис. осіб, є летальні випадки (1,03%). 
Очікується, що в осінньо-зимовий період 
це захворювання може активізуватися 
з новою силою. У результаті кожен з 
нас може занедужати. Нам необхідно 
вміти розпізнавати симптоми і знати, 
як вберегтися від грипу.

Симптоми, які повинні насторожи-
ти: висока температура, кашель, біль у 
горлі, нежить, закладений ніс, ломота 
в тілі, головний біль, остуда, загальна 
слабкість. 

Отже, якщо ви хворі чи належите 
до  групи осіб з високим  ризиком виник-
нення ускладнень від грипу, обов’язково 
зверніться до дільничного терапевта.

Захистіть себе від нового 
вірусу грипу!

ГРИП – винятково 
заразне  епідемічне 

сезонне захворювання! 

 Світлана СЄРІКОВА 
(Студентська поліклініка ТНЕУ)

 У неділю 11 жовтня о 12 годині в 
Дем’яновому Лазі, що поблизу Івано-
Франківська, за участю Президента 
України Віктора Ющенка,  громадськості 
духовенства та представників місцевої 
влади відбулося віче-реквієм на відзначення 
20-их роковин початку розкопок та перепо-
ховань жертв комуністичних репресій. Во-
сени 1989 року тут було проведено розкопки 
і виявлено поховання 532 розстріляних 
галичани. На цьому місці споруджено 
меморіальний комплекс, створено музей 
жертвам сталінізму. 

Лунає дзвін – дзвін пам’яті сотням людсь-
ких життів, які стали жертвами тоталітарної 
машини. Вересень 1939 року – Західна Україна 
вітала возз’єднання із Великою Україною. Про-
те радянська влада жахалася національної сна-
ги галичан, постаті українського націоналіста. 
Перше, що вона зробила – це закриття 
політичних партій, Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка, Просвіти, культурних 
та громадських організацій. Органи НКВС 
ешелонами вивозили студентів, учителів, 
інтелігенцію Галичини у Сибір, на Далекий 
Схід, за полярне коло... 

Американський дослідник Ян Грос 
підрахував, що жертвами комуністичного ре-
жиму в Західній Україні стали 1,5 млн. людей, 
кожен десятий, це в 3-4 рази більше, ніж в 
сусідній Польщі під час німецької окупації. 

Ми прийняли лаковану історію, яка була 
толерантною до минулого, і загубили свою 
правду. І як писав Пантелеймон Куліш: 
«Правда і Неправда ходять між людьми об-
нявшись, і сьогодні важко навіть освіченій 
людині відрізнити котру як звати!». Однак 
великі зрушення відбулися у позиціонуванні 
нашої країни на міжнародній арені. Так, ОБСЄ 
засудило сталінізм і нацизм як найбільший 
злочин проти людства. 

Правдива історія – підвалина національної 
ідеї. Тому варто знати не тільки імена героїв, 
жертв, а й катів та зрадників. І сьогодні, у 
нововідкритому музеї є імена тих 377 катів, 
які нещадно мордували кращих синів та до-
чок України — ще й досі повітря тремтить 
від людських зойків, земля здригається від 
безневинно пролитої крові…

Сотні людей прийшли віддати шану 
загиблим українцям. І ми, студенти  Івано-
Франківського інституту менеджменту 
Тернопільського національного економічного 
університету, також взяли активну участь у 
вічі-реквіємі (див. фото вгорі). 

Історія

Дем’янів Лаз – музей 
пам’яті небачених 

знущань…

Ірина ВОЛОСІНЧУК 
(Міс-31) та  Ірина ГРИЦюК (МЕТіс-31)

Коли людину огортає смуток, вона шукає 
порятунку... Для цього не обов’язково їхати 
за кордон, адже у нашій мальовничій Україні є 
місця, аналогів яким нема у світі.  

Саме до такої незабутньої місцини про-
фком ТНЕУ організував поїздку — за яку сер-
дечно вдячні усі екскурсанти.  Маю на увазі 
Манявський скит! Доїхати туди можна лише 
в обрамленні гір, дуби і буки на яких взялись 
багрянцем, клени, граби, осики й липи — по-
золотою,  а решту дерев, незважаючи на 
закінчення жовтня, все ж зберігають зелене 
забарвлення для свого листя. Проїжджати 
доведеться через Серет, Стрипу, Дністер, 
Бистрицю Надвірнянську і  Солотвинську... 
Решту ж дороги — пішки через дерев’яний 
міст, стежиною вгору — до Манявського 
скиту. А там — рай! Серце радіє... Душа — 
співає... Життя набуває нового сенсу. І ти 
вже не плануєш  рік наперед, розуміючи, що 
Той, Хто дозволив тобі побачити захід сонця, 
зовсім не обіцяв, що ти побачиш його схід. 
Відтепер важлива кожна хвилина, вділена 
Богом для життя на Землі.

Марія Баліцька

20 жовтня 2009р. на зустріч  із студентами-
першокурсниками ТНЕУ завітали  представ-
ники громадських молодіжних організації  
м.Тернополя та області: ТОМО «Молода 
просвіта», національна скаутська організація 
України «Пласт», «Молодіжний національний 
конгрес», міжнародна молодіжна організація 
«AIESEC», ГО «Молодіжна реформація», 
ТУСК «Обнова», а також органи студентсь-
кого самоврядування: університетська рада 
студентів, первинна профспілкова організація 
студентів, студентське наукове товари-
ство ТНЕУ. Презентували себе і обласний 
спортивно-туристичний клуб та туристичний 
клуб «Кристал». Учасники зустрічі намагали-
ся якнайповніше розкрити діяльність своїх 
організацій перед присутніми у залі, супро-
воджуючи розповіді  цікавими фото та відео 
презентаціями. Студенти почерпнули багато 
нової і цікавої інформації,  яка допоможе 
багатьом із них реалізувати себе та зайняти 
активну громадську позицію.

Оксана БАЛУЦЬКА 

У ТНЕУ зустрічалися 
молодіжні організації

Ìàíÿâñüêèé  ñêèò
душі дарує спокій
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Студентство — це найбільш динамічна частина суспільства, яка має особливий статус, 
своєрідний менталітет, незалежний погляд на життя...

Усі люблять свята, а особливо сту-
денти, тим більше, коли свято їхнє    — 
професійне! 17 жовтня українська молодь 
святкувала Всеукраїнський день студента. 
Своє привітання для студентів ТНЕУ 
організував Департамент гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді, 
і запросив студентство на креатив-
парад «Наші мрії здійснюються тут». На 
урочистій сцені відбулося нагородження 
кращих студентів ТНЕУ, студенти у 
номінації «Лідер у навчанні» та «Науковий 
старт» отримали нагороди та пам’ятні 

Культура
Наші мрії здійснюються в ТНЕУ!

подарунки із рук ректора Університету, 
професора Сергія Юрія. Не залишились 
без уваги і «Студентські ініціативи», 
й студенти, «Окрилені мистецтвом», й 
«Новатори ідей», — почесну місію на-
городження виконав проректор з питань 
гуманітарної освіти та виховання Богдан 
Адамик. У номінації «Краєзнавець року» 
були відзначені студенти, які долучаються 
до дослідництва та вивчення історичного 
минулого рідного краю, «Співдружністю 
народів» нагороджено студентів, що ак-
тивно влилися у когорту дружньої родини 
ТНЕУ. Нагородження провела інспектор 

відділу професійної та вищої освіти і нау-
ки Тернопільської ОДА Теодозія Федоро-
вич. Студенти – спортсмени, які славлять 
свій навчальний заклад, були відзначені 
номінацією «Спортом возвеличені». Наго-
роджував їх заслужений працівник освіти 
України, майстер спорту Роман Циквас. 
Лідерів студентського  профспілкового 
руху  номінацією «Профспілковий лідер» 
відзначив голова профспілки ТНЕУ 
Микола Стадницький. Не забули і про 
найактивніших читачів та жартівників, 
— тут нагороджував директор наукової 

бібліотеки нашого університету Казимир 
Возьний, «Магістрів жарту» відзначив 
директор Інтернет-кафе «Крапка» Сергій 
Камінко. Усі номінації супроводжувалися  
музичними вітаннями творчих колективів 
ТНЕУ, дебютним виступом гурту «Саме 
ті», жартами від КВН-команд та конкур-
сами. Музичний дарунок від майбутніх 
педагогів передала студентка ТНПУ ім. 
Гнатюка Оксана Корзун. 

Словом, свято вдалося, адже 
наші мрії дійсно здійснюються тут 
- у Тернопільському національному 
економічному університеті!

На фото — студенти ТНЕУ разом із Ректором 
слухають Гімн Університету

На фото —  нагороди вручатиме голова про-
фкому студентів Микола Стадницький

Початок навчаль-
н о го  р о ку  з а вж д и 
незабутній, особливо 
коли ти-студент пер-
шого курсу, перед то-
бою все нове: оточення, 
викладачі, навчальний 
розпорядок, одногруп-
ники. Словом - усе сту-
дентське життя. І  перші  
його дні дуже важливі, 
адже кожен першокурс-
ник хоче зарекоменду-

вати себе якнайкраще, щоб на довгих п’ять років гідно влитися у друж-
ню університетську родину. У цей відповідальний момент допомагає 
конкурс презентацій студентських груп першого курсу факультетів 
Університету «Ми — нова генерація», що покликаний згуртувати 
студентські групи, налагоджувати творчі та дружні стосунки між пер-
шокурсниками, проявити талановиту молодь. Впродовж десяти днів 
у стінах нашого Університету кожна студентська група презентувала 
себе, показала найкращі вміння та здібності. Їх оцінювало компетентне 
журі. І ось результати: ІІІ місце - об’єднана група МУН-11, МУНІД-11, 
МУНІД-12 (Україно-Нідерландський факультет економіки та менед-
жменту); ІІ місце – розділили група  СКС-11 (Факультет Комп’ютерних 
інформаційних технологій) та об’єднані групи МЕНФ-11, МЕНМП-11 
(Україно-Німецький економічний факультет);  І місце - розділили група 
ФУПС -11 та група ФМО-12 (Факультет Фінансів).

Вітаємо переможців конкурсу і чекаємо зустрічі на «Студентській 
лірі-2009»!

Відомий ужгородський камерний хор «Кантус» виступив в актово-
му залі ТНЕУ із шедеврами сучасної духовної музики. Цей колектив 
добре знаний за кордоном, а от тернопільські шанувальники хорового 
мистецтва познайомилися з його творчістю вперше.     

«Кантус» є лауреатом міжнародних конкурсів, учасником багатьох 
національних хорових форумів і фестивалів. Його гастрольний графік 
розписаний на два роки вперед. Цей хор здатний виконати практично 
все - від музики Ренесансу до духовної музики, від українських народ-
них пісень до творів українських і зарубіжних сучасних композиторів 
і джазових композицій.

 «Кантус» виник майже 20 років тому як аматорський ансамбль 
старовинної музики. Співали лише середньовічний ренесанс. Згодом 
репертуар розширили і подалися «завойовувати» Європу. Усі, хто хоч 
раз чув спів «Кантуса», стверджують, що цей колектив вміє грати 
на найпотаємніших струнах душі. Тож не дивно, що прихильників 
класичної музики після кожного концерту хору більшає, безумовно 
побільшало їх і після виступу в стінах нашого університету. 

Довідка: Сantus planus (лат.) ( кантус планус) - ритмічно рівний 
одноголосний спів, характерний для григоріанського хоралу.  Камерний 
хор «Кантус» виник у 1986 році як аматорський ансамбль старовинної 
музики. Із 1992 року його реорганізували у професійний колектив 
управління культури Закарпатської обласної держадміністрації. 
Хором керує народний артист України Еміл Сокач, хормейстер - Он-
драш Тазінгер. Серед дискографії «Кантуса» - «Українська духовна 
музика» (1994), «Українська хорова музика» (1996), «Колядки» (1998), 
«Духовна музика ХVІІ-ХХ ст.» (2000).

ГІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ - 
ужгородський камерний хор «Cantus»,

який вміє грати 
на найпотаємніших струнах душі 

МИ — НОВА ГЕНЕРАЦІЯ!

Світлини — Ярослава Стареправо
Сторінку «Культура»  підготувала методист Оксана Балуцька


