
Величезне щастя, що доступне людині — любов, — 
має служити джерелом усього величного і благородного. (Паскаль)
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СТУДЕНТСЬКА ПОРА — ЧАС НАДІЙ І 
ДОСЯГНЕНЬ, І ВИБОРУ СТЕЖКИ ЖИТТЯ...

До Міжнародного Дня студентівНаш анонс:

На вірність 
українському народові

військову присягу складає студент 
Центру підготовки офіцерів запасу 

ТНЕУ Дмитро Різник

Можливості 
самореалізації студентів 

Університету

Матеріали  
на 4-8 стор.

Інформація на 4-й стор.

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди Міжнародного дня студентів - свята, 

яке асоціюється з молодістю, романтикою, великим бажанням досягнути вершин 
визнання й самоствердження.

Студентська пора - це час надій і досягнень, професійного визначення, вибо-
ру власної життєвої позиції. А ще – найщасливіші роки юності, палкого кохання, 
сподівань та мрій. Бути студентом – це вірити у власні сили. Вам, молодим та 
енергійним, неймовірно поталанило, адже сьогодні ви здобуваєте фах в омріяному 
вищому навчальному закладі, примножуєте багаж знань та життєвої мудрості. 
Саме на вас покладено великі надії щодо майбутнього нашої держави. 

Нехай неповторні студентські роки, час натхненної праці в лекційних 
аудиторіях, бібліотеках, справжня дружба надихають на дивовижні звершення. 
Будьте завжди на рівні високих вимог сучасного життя. 

Бажаю вам, юні, красиві, наполегливі, амбітні та сміливі, впевнено долати 
перешкоди, підкоряючи нові вершини успіху.

Нехай у ваших серцях палає вогонь творчості, завзятості, надії та любові, а 
енергія й невичерпний потенціал сприяють подальшому розвитку України!

Сергій ЮРІЙ, ректор Тернопільського національного економічного університету

Студенство  –  це, перш за все, стан душі! Активність, жага до знань, 
цілеспрямованість та свідомість – ось що об’ єднує усіх студентів світу.

Дорогі студенти! Нехай ця цілеспрямованість не зникне із роками, нехай 
реалізовуються Ваші плани й справдяться заповітні мрії. 

Бажаю Вам щастя, успіхів і натхнення. 
Використовуйте у повному обсязі всі можливості, що дає Вам статус студента, 

і в навчанні, і в професійному зростанні, і в особистому житті. Адже, любов до 
життя, людей долає всі перешкоди, допомагає досягти глибин мудрості і висоти 
знань, завдяки їй робляться найблагородніші вчинки!

Нехай всі заліки здаються легко, пари будуть цікавими, вечірки веселими, 
сесії легкими, а друзі — вірними!

Микола СТАДНИцЬКИЙ, голова профкому студентів ТНЕУ

На світлині — допитливі студенти 
Тернопільського національного економічного 
університету мають низку запитань до ректора 
Університету Сергія ЮРІЯ

15 років виходить у світ газета 
«Університетська думка», на шпальтах 
якої друкуємо матеріали  про наукове й 
щоденне життя ТНЕУ, студентські 
будні і захоплення... У нинішньому — 
352! — випуску Ви, шановні читачі, 
побуваєте на семінарі, який провела ка-
федра податків і фіскальної політики; 
дізнаєтесь, хто найкращий і про 
«Дружбу — любов без крил...»; дотор-
кнетесь душею до Світла; відчуєте 
«Синдром першокурсника»; пірнете у 
«Надзвичайний Познань»; познайоми-
тесь із гуртами «Амедіа» і «Називний 
відмінок»; послухаєте серцеспів наших 
талановитих студентів... 

Дякуємо Вам за те, що Ви є!

Маленький ювілей
«Університетської думки»



Уся наша гідність — у здатності мислити. 
Тільки думка возносить нас, а не простір і час, у якому ми — ніщо. (Паскаль)
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У видавництві ТНЕУ («Економічна думка»)  
вийшов з друку підручник за редакцією д.е.н., проф. 
О. В. Дзюблюка “Банківські операції”. У підручнику 
розглянуто основи діяльності комерційних банків у 
ринковій економічній системі та умови і порядок 
здійснення основних банківських операцій. Визна-
чено особливості практичних аспектів банківської 
діяльності, пов’язаної з формуванням банківських 
ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків 
і платежів, операціями з валютою і цінними па-
перами, наданням основних видів послуг банків. 
Розглянуто питання забезпечення фінансової 
стійкості банківських установ та регулятивного 
впливу на функціонування комерційних банків з 
боку Національного банку України. 

На книжкову полицю
Банківська справаСумуємо...

17 листопада 2009 року 
відійшла у вічність доцент ка-

федри  управління персоналом  і 
регіональної економіки Ольга 
Василівна ДИЧКОВСЬКА.

Ректорат, профспілковий комітет, ко-
лектив кафедри управління персоналом  
і регіональної економіки ТНЕУ  глибоко 
сумують з приводу її  передчасної смерті.

Світла пам’ять про чудову людину, 
кваліфікованого фахівця, науковця, 
досвідченого педагога, друга і порад-
ника завжди житиме у наших серцях.

  25 листопада 2009  року відбулося засідання 
Вченої ради Університету, під час якого ректор, 
д.е.н. проф. Сергій Юрій вручив атестати про 
присвоєння вчених звань: Наталії Батрин – доцен-
та кафедри ділової комунікації та організаційної 
поведінки; Мирославі Гурик – доцента кафедри 
філософії та політології; Ігорю Кравчуку – до-
цента кафедри банківського менеджменту та 
обліку; Надії Лубкей – доцента кафедри фінансів; 
Богдану Сеніву – доцента кафедри банківського 
менеджменту та обліку; Оксані Тулай – до-
цента кафедри фінансів; та Почесні грамоти 
Міністерства освіти і науки України докторам 
наук Роману Гевку, Миколі Диваку, Олександрові 
Дзюблюку та Олені Сохацькій.

Про забезпечення електронними на-
вчальними ресурсами заочно-дистанційної 
форми навчання доповів Вченій раді професор 
Григорій Журавель; про уточнення графіків на-
вчального процесу на 2009/2010 н.р.;  про уточ-
нення навчального навантаження на 2009/2010 
н.р. у зв’язку із упровадженням системи авто-
матизованих розрахунків; про електронний 
архів Університету та про порядок проведення 
ректорських контрольних робіт у 2009/2010 
н.р. доповів доцент Михайло Чорний.

Далі Вчена рада ТНЕУ затвердила По-
ложення про Самбірський факультет приклад-
ного програмного забезпечення та матеріали з 
чергової акредитації підготовки і перепідготовки 
фахівців ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр зі 
спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», 
«Облік і аудит», «Економіка підприємства» у 
Вінницькому інституті економіки (доп. профе-
сор Григорій Журавель); заслухала про медичне 
обслуговування студентів та професорсько-
викладацького складу в період поширення 
гострих респіраторних вірусних захворювань 
(доп. головний лікар студентської поліклініки 
ТНЕУ Володимир Курило) та про результати 
атестації аспірантів і здобувачів 2008-2009 н.р. 
(доп. професор Алла Мельник); затвердила 
тему докторської дисертації «Трансформація 
банківського регулювання та нагляду в Україні» 
к.е.н., доцентові кафедри банківської справи Бог-
дану Адамику (науковий консультант — д.е.н., 
професор Сергій Юрій); рекомендувала  до друку 
монографії — «Витрати і доходи підприємств в 
системі обліку та контролю» (автор  В.А.Дерій); 
«Соціально-економічні процеси в Україні на 
прикінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття» 
(Я.І.Дзісяк); «Фінансова стійкість банків як 
основа ефективного функціонування кредитної 
системи» (О.В.Дзюблюк, Р.В.Михайлюк); 
«Управління вартістю підприємств» 
(Г.Й.Островська);  «Інноваційне управління 
конкурентноспроможністю логістичних ланцюгів» 
(Н.П.Тарнавська, Р.Б.Сивак); навчальні посібники 
— «Фінансова математика» (К.М.Березька, 
В.М.Неміш); «Проектування інформаційного 
забезпечення систем обробки економічної 
інформації» (Р.С.Гром’як, І.В.Боднар); 

Го л од ом о р  1 9 3 2 - 1 9 3 3  р о к і в  — 
найстрашніше та найжорстокіше винищу-
вання української нації, яка на той час була 
другою за чисельністю в СРСР, мала величезну 
культурно-історичну спадщину, традиції дер-
жавотворення, неабиякий досвід національно-
визвольної боротьби. І саме цим несла серйоз-
ну загрозу тоталітарному режиму.

Сталінський режим діяв свідомо та за 
чітким планом: хліб вилучали, продавали до 
інших країн за валюту, яку спрямовували на 
закупівлю верстатів та обладнання для про-
мислових підприємств. Невдоволених розкур-
кулювали, висилали в Сибір чи на Соловки, 
страчували за вироком «трійок» без суду та 
слідства. А опустошені села заселяли пересе-
ленцями з Росії та Білорусії. Вчені дослідили, 
що, фактично, голод охопив увесь Центр, 
Південь, Північ та Схід сучасної України.

Микола Лазарович — к.і.н., доцент ка-
федри документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства ТНЕУ, за-
служений працівник освіти України  у своїй 
книзі «І було пекло на землі» розповідає 
історичну правду про передумови, механізми 
здійснення та наслідки Голодомору 1932-1933 
років в Україні. Прочитайте...

 ЖИТНІЙ СНІП
На галичанськім ярмарку гамірно — 
      торгують, продають вже кілька діб…
Бабуся сива осторонь покірно 
 до серця пригортала житній сніп.
Майстерно так зібрала колосочки —
            налиті хлібом зерна золоті,
І примовляла тихим голосочком:
            «Купіть, панове, пахощі святі…»
Сміялись діти й смикали бабусю…
             Міщани гордо мимо неї йшли…
Вона ж співала пісню про Ісуса 
                      і про порядки злісної доби:
Як матір пучку зерен у колиску 
              ховала, щоб спасти малих дітей.
І як кати — із реготом та свистом —
                зернятка ті жбурнули до коней!
Коли за колосок садили в тюрми… 
           Коли зернятком мірялось життя…
Лунали зусібіч  голодні сурми 
            і плюндрувалась земленька свята.
…Я сніп купила, й вдома, на покутті,
                 він прикраша мале житло мені,
Бо в ньому — ранки росяно-могутні!
Бо в ньому — сонце й жайвора пісні…
Бо в ньому сила хліба пресвятого 
                 і впевненість у гідне майбуття.
Бо в ньому — пам’ять й смуток 
всенародний, і нації моєї все життя. Амінь.

Марія  Баліцька

Не погасне біль 
Голодомору

Пам’ять

«Стратегічне 
у п р а в л і н н я 
в  кредитних 
у с т а н о в а х » 
(Ж.М.Довгань); 
«Архітектура 
комп’ютерів» 
( а в т о р и 
А.Ф.Карачка, 
О.І .Дудко за 
р е д а к ц і є ю 
А.О.Саченка); 
« С т а т и с т и -
к а  п р а ц і : 
Курс лекцій» 
(О.В.Кустовська, 
В . В . С о л т и с , 
О.С.Понятишин); «Макроекономіка» (для 
студентів англомовної програми)  (В.В.Козюк, 
О.В.Длугопольський); «Менеджмент персоналу» 
(за редакцією В.Я.Брича); рекомендувала до друку 
з присвоєнням грифу «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України» навчальні посібники 
«Основи управлінського консультування» (автори 
Л.В.Гаврилюк-Єнсен, І.В.Спільник) та «Фінансовий 
інжиніринг» (за редакцією О.М.Сохацької) (доп. 
професор Григорій Журавель.

Вчена рада ТНЕУ уточнила теми канди-
датських дисертацій; затвердила комплек-
сну цільову програму  «Молоді кадри» та 
рекомендувала до друку наукові видання: 
журнали — «Вісник ТНЕУ», №4, 5 за 2009 
рік; «Психологія і суспільство», №4 за 2009 
рік;  «Комп’ютинг», т.8, випуск №3 за 2009 
рік;  «Журнал Європейської економіки», т.8, 
№3, 4 за 2009 рік; і збірник наукових праць 
кафедри економічного аналізу «Економічний 
аналіз», випуск 4(20) (доп. професор Алла 
Мельник), розглянула інші важливі для науки 
питання. У конкурсних справах Вчена рада 
ТНЕУ присвоїла вчене звання доцента  кафе-
дри інформаційних систем в   економіці Олені 
Лисюк,  доцента кафедри іноземних мов — 
Юліану Семенчуку та обрала за конкурсом: 
на посаду завідувача кафедри  державного і 
муніципального управління Аллу Мельник; 
на посаду завідувача кафедри міжнародної 
економіки Євгена Савельєва; на посаду 
завідувача кафедри  інтелектуальної власності 
Мирослава Дишканта; на посаду завідувача 
кафедри цивільного права і процесу Вален-
тину Слому; на посаду завідувача кафедри 
публічного права Михайла Головецького; на 
посаду завідувача кафедри фізичної куль-
тури Едуарда Маляра; на посаду директора 
бібліотеки Казимира Возьного. 

Вчена рада Університету: справи конкретні

Марія ШЕЛЕСТОВСЬКА,
Вчений секретар ТНЕУ

На фото (вгорі) — 
доцент кафедри фінансів Оксана ТУЛАЙ

На світлині — радяться докторанти 
Тернопільського національного економічного 

університету Ірина ІВАщУК і Костянтин 
ФЛІССАК
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Намагаймося думати гідно: 
в цьому — основа моралі. (Паскаль)

Як добре прогулятися з друзями по 
місту,  розслабитися в інтернет-кафе... Інколи 
здається, що весь світ біля твоїх ніг. І навіть 
«пари» не так нудні і лекції не напружують. 
Але приходить, як завжди — у найцікавішу 
мить, усьому  кінець. І причина банальна – 
закінчилися гроші… Так, гроші мають таку 
властивість – закінчуватися, але не у всіх 
випадках...  Будь-яким прибутком необхідно 
уміло користуватися, адже «спустити» все в 
один день просто. І що далі? 

У світі молоді люди, починаючи з 
учнівського і студентського віку, помалу 
собі нагромаджують кошти на майбутнє, бо 
прекрасно розуміють, що молодість, сили і 
здоров’я не довговічні, й прийде час, коли 
вкладені гроші забезпечать їм цілком при-
стойне існування. 

Варто зрозуміти, що в майбутньому жити 
ти будеш абсолютно по-іншому. Адже, згідно 
до пенсійної реформи, яка проходить в Україні 
з 2004 року, цілком можливо, що нинішня 
молодь вже не отримуватиме таких пенсій як 
наші бабусі і дідусі. А в майбутньому держав-
на пенсія буде ще менш істотна. 

Вихід один – помалу почати піклуватися 
про своє майбутнє. Недержавні пенсійні 
фонди дозволяють стати їх учасником, тобто 
майбутнім пенсіонером.  Досить написати заяву 
і відкрити свій пенсійний рахунок. А далі, за 
наявності будь-яких зайвих грошей, класти на 
нього готівку. Дуже зручно, адже сума внеску, 
на відміну від банку або страхової компанії, не 
фіксована, а платити можна у будь-який час і у 
будь-якому відділенні найближчого банку чи 
пошти. Так, до пенсійного віку, а в недержав-
ному пенсійному фонді його можна самому 
вказати – хоч на 10 років раніше офіційного, 
можна накопичити кругленьку суму. А далі, як 
зарубіжні пенсіонери, їздити по всьому світу — 
милуватися архітектурою, ніжитися на фешене-
бельних курортах теплих морів або витрачати 
свої накопичення у цікавих клубах. 

Чим не гідний вінець життя? Але про це 
необхідно думати вже сьогодні.          

Традиційно, наприкінці листопада до 
Тернопільського національного економічного 
університету приїжджають науковці з 
усієї України і ближнього зарубіжжя, які 
досліджують проблеми розбудови митної 
і податкової системи та вивчають можливі 
напрями підвищення економічної безпеки 
нашої країни. Цьогоріч 26-28 листопада, на 
базі гірського оздоровчого курорту «Буко-
вель»  (Івано-Франківська обл.),  відбулося 
чергове засідання науково-практичного 
семінару з міжнародною участю «Пробле-
ми розбудови митної системи в інтересах 
економічної безпеки України». Науковий 
захід було організовано у рамках виконання 
держбюджетної теми: «Управління митною 
системою держави з метою підвищення 
конкурентоспроможності національної 
економіки». Організаційний комітет очолив 
ректор нашого Університету, д.е.н., професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Академії економічних наук України, 
завідувач кафедри міжнародних фінансів 
Сергій Юрій.

У роботі наукового семінару взяли участь 
86 науковців з 17 регіонів Українита Російської 
Федерації. Робота розпочалася у стінах нашого 
Університету, де  учасників семінару привітав  
проректор з науково-педагогічної роботи, 
завідувач кафедри податків та фіскальної 
політики, д.е.н., професор Андрій Крисоватий, 
який відзначив особливу роль, що відводиться 
митній політиці в сучасних умовах світової 
фінансово-економічної нестабільності, на-
голосив на тих викликах, загрозах і водночас 
можливостях, що постали перед нашою дер-
жавою після вступу в СОТ та акцентував увагу 
присутніх на особливому значенні проведення 
таких комунікативних заходів для вироблен-
ня ефективних шляхів подальшої розбудови 
митної системи України.

Проректор з наукової роботи ТНЕУ, 
д.е.н., професор Алла Мельник, вітаючи 
учасників науково-практичного семінару, 
проаналізувала місце та роль наукової робо-
ти у навчальному процесі Тернопільського 
національного економічного університету, 
звернула увагу на необхідність формування 
підґрунтя для практичного втілення наукових 
напрацювань у практичну діяльність органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування.

Учасників семінару також привітали  де-
кан факультету фінансів, д.е.н., професор Ігор 
Гуцал, декан факультету міжнародного бізнесу 
і менеджменту, к.е.н., доцент Анатолій Тибінь, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, д.е.н., професор 
А. Скрипник, начальник відділу податкової 
політики та методології оподаткування НДЦ 
з проблем оподаткування Національного 

Пошук ефективних шляхів розбудови митної 
системи України

Науково-практичний семінар

університету ДПС України, к.е.н. Дмитро 
Серебрянський, завідувач кафедри податкової 
та бюджетної політики Херсонського НТУ Л. 
Сідельникова. 

Із доповіддю з проблем моделювання 
економічних процесів та інформаційної 
підтримки прийняття рішень в економіці 
виступив д.т.н., професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних наук, декан ФКІТ Микола 
Дивак; із доповіддю «Прогнозування над-
ходження митних платежів до бюджету в 
процесі управління митною системою держа-
ви» — к.е.н., докторант кафедри податків та 
фіскальної політики Володимир Мартинюк. 
Обидві доповіді  викликали в учасників 
семінару цікаві і жваві дискусії. 

 Подальша робота наукового семінару 
і дискусії відбувалися з таких тематичних 
напрямах: вдосконалення вітчизняної си-
стеми оподаткування в умовах фінансово-
економічної нестабільності; проблеми та 
пріоритети функціонування й розбудови 
митної системи України; управління мит-
ною системою держави на сучасному етапі 
економічного розвитку; митна складова 
економічної безпеки держави: чинники, за-
грози та індикатори; методичні підходи до 
оцінки рівня економічної безпеки держави; 
аналіз можливостей України для забезпечення 
економічного прориву; шляхи забезпечення 
економічної безпеки держави та її окремих 
складових на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
З науковими доповідями з цих проблем ви-
ступили науковці зі Львова, Києва, Херсона, 
Хмельницького, Івано-Франківська.

Здебільшого робота  наукового семінару 
проходила серед  мальовничих пейзажів 
Карпат, де останні теплі сонячні проміння та 
шум води гірських річок сприяли творчій і 
конструктивній дискусії науковців.

У рамках проведення культурно-
ознайомчих заходів для учасників семінару 
було організовано екскурсію у музей каменю 
при Івано-Франківському інституті нафти 
і газу, де зібрана одна з найбільших у світі 
колекція різних порід каменю. 

Основний результат проведення науково-
практичного семінару — підтвердження 
спільності проблематики наукових досліджень 
та єдності бачення науковців різних регіонів 
України щодо основних шляхів поліпшення 
рівня економічної безпеки України, форму-
вання концептуальних орієнтирів розбудови 
митної системи держави. 

Андрій МАРКІВ,
науковий співробітник кафедри податків та 

фіскальної політики ТНЕУ
На фото (вгорі) —  докторант кафедри 

податків і фіскальної політики Володимир 
МАРТИНЮК і д.е.н. професор, завідувач кафе-

дри податків і фіскальної політики Андрій 
КРИСОВАТИЙ; внизу — учасники семінару.

Подбаємо про своє 
майбутнє заздалегідь

В. Ясельська, експерт  Академії  пенсійної  
реформи в Тернопільській області

Науковці Університету 
примножують науковий 

потенціал України
26 листопада 2009 року в залі засідань 

ТНЕУ відбувся захист докторської дисертації 
Юрія Харазішвілі  на тему: “Системне моде-
лювання важелів регулювання економічного 
зростання України” за спеціальністю 08.00.03 
– економіка та управління національним госпо-
дарством (науковий консультант д.е.н., с.н.с. 
Любіч О.О.) і захист кандидатської дисертації 
Романа Зварича на тему: “Трансформація 
політики конвергенції доходів населення в 
процесі розширення Європейського Союзу” за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство 
і міжнародні економічні відносини (науковий 
керівник: к.е.н., доцент Адамик В.В.). А 27 
листопада кандидатські  дисертації захистили 
— Тетяна Томнюк   на  тему: “Адміністрування 
податків в Україні: організація та напрямки 
розбудови”   за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси та кредит (науковий керівник д.е.н., 
професор Крисоватий А.І.) та Ірина Любезна на 
тему: “Облік і внутрішньогосподарський кон-
троль матеріальних запасів” за спеціальністю 
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності) (науковий 
керівник  д.е.н., професор Рудницький В.С.).



Усі правила гідної поведінки давним-давно відомі, 
залишилося навчитися ними користуватися. (Паскаль)
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Навчання  за  Програмою ц ікаве , 
різнопланове, дає великі можливості реалізації 
себе як у студентські роки, так і в майбутній 
професії. Адже це не просто вивчення 
економічних та гуманітарних дисциплін за 
стандартним підходом, а й можливість семе-
стрового навчання  в одному з престижних ви-
щих навчальних закладів республіки Польща, 
можливість почути живу польську мову від 
безпосередніх її носіїв, зав’язати наукові та 
дружні стосунки із ровесниками, спільно про-
водити наукові конференції та студентські фо-
руми, коли поляки є безпосередніми учасника-
ми, а в багатьох випадках співорганізаторами 
проектів.

За період свого навчання на Українсько-
польській програмі я побувала у Польщі 
тричі. Перший раз (2006 рік) я відвідала Літню 
школу мови і культури у м.Жешові, поглибила 
свої знання з польської мови, ознайомитися 
із культурними та історичними  пам’ятками 
країни-сусіда. 

Другий раз (2007р.) я потрапила на Літню 
школу мови і культури у м. Люблін. Пере-
бування в „мовному” середовищі дало змогу 
вільно спілкуватися  у Польщі, навести дружні  
та ділові контакти за кордоном.

Перевагою на Програмі є можливість се-
местрового навчання у вищому навчальному 
закладі республіки Польща. 

Я вибрала польськомовну програму 
у Куявсько-поморській вищій школі (м. 
Бидґощ) для поглиблення своїх знань із 
предметів економічного напрямку, про-
слухала лекції з вибраних предметів, 
відвідувала практичні заняття та написала 
підсумкову наукову роботу. 

Після закінчення навчання ми всі одер-
жали сертифікати. Крім цього, незабутніми 
є екскурсії по місту, щирі дружні взаємини із 
польськими ровесниками. Ми щиро вдячні за 
такі можливості, надані нам. 

Отож, навчання за Програмою престижне, 
допомагає  знайти своє місце у житті, здобу-
ти не лише певний рівень знань  із обраної 
спеціальності, а й розширити світогляд, на-
лагодити контакти із польськими студента-
ми, ознайомитися із культурою найближчої 
країни-сусіда, залишає неповторні спогади 
про студентські роки. 

Якби сьогодні повернути час назад і переді 
мною постало би питання вибору: куди піти 
вчитися, я безперечно обрала би навчання 
на Українсько-польській програмі фінансів і 
страхування Тернопільського національного 
економічного університету!

Тетяна ГОРБАЧУК, студентка 5 курсу 
Українсько-польської програми фінансів і 

страхування ТНЕУ

Зі студентської пошти

Навчання на Українсько-
польській програмі 

фінансів і страхування 
ТНЕУ: 

можливості реалізації 

20-21 листопада 2009 року у місті Буча (під 
Києвом) відбулася ІІІ Конференція колишніх 
стипендіатів польських програм «Українсько-
польська співпраця – успіхи і перспективи», 
організатором якої виступив Відділ науки 
та освіти Посольства Республіки Польща в 
Україні. Метою конференції було представ-
лення рівня міжнародного співробітництва у 
сферах культури, науки та освіти й діяльності 
неурядових організацій України та Польщі.

Учасників конференції привітали  Перший 
радник з питань науки та освіти Посольства 
Республіки Польща в Україні Ольга Гнатюк 
та представники польських стипендійних 
державних і неурядових програм: програмний 
директор Польсько-Американського Фонду 
Свободи Яцек Міхаловскі, голова правління 
Колегіуму Східної Європи імені Яна Новака-
Єзьораньского Ян Анджей Домбровскі, дирек-
тор Бюро визнання документів про освіту та 
міжнародного обміну Богуслав Шиманьскі, які 
відзначили, що міжнародне співробітництво є 
одним із важливих аспектів діяльності вищих 
навчальних закладів, допомагає розширювати 
контакти, сприяє обміну досвідом та запози-
ченню кращих європейських традицій.

Протягом роботи конференції відбувся 
конкурс презентацій проектів польсько-
української співпраці за такими напрямами: 
наука і освіта (представлено 13 проектів); 
культура і мистецтво (8 проектів); неурядові 
громадські організації (6 проектів).

Переможцями стали 12 номінантів (по 
четверо за кожним напрямом). 

Тернопільський національний економічний 
університет, який увійшов до когорти кра-
щих вищих навчальних закладів України, 
на конференції представляла  Українсько-
польська програма фінансів і страхування. 

Вагому перевагу і заслужену перемогу 
одержав проект «Українсько-польська про-
грама фінансів і страхування ТНЕУ», який 
представила директор програми, к.е.н., до-
цент Ольга Собко, закцентувавши увагу на 
різноплановій діяльності програми. 

Перевагою діяльності Українсько-
польської програми фінансів і страхування 
ТНЕУ стали ще й такі аспекти: проведення 
спільних наукових конференцій, семінарів, 

проектів та роль польських закладів-партнерів 
у цих заходах. Вищі навчальні заклади 
Республіки Польща є не лише учасниками, а  
співорганізаторами конференцій, семінарів 
та спільних дослідницьких проектів; обмін 
студентами на семестрове навчання в 
закладах-партнерах. Якщо інші навчальні 
заклади акцентують на ролі викладачів, то 
УППФС – на ролі студентів. За сприяння 
та підтримки ректора Університету, проф. 
Сергія Юрія та ректорату ТНЕУ студенти 
мають можливість виїжджати на семестрове 
навчання й вибирати ті предмети, які мож-
на перезарахувати у своєму навчальному 
закладі і не складати їх повторно або шляхом 
академвідпустки, що ускладнює можливість 
обміну в інших університетах. Студенти щиро 
вдячні керівництву Університету за такий 
європейський підхід і можливість навчання. 

Отож, Українсько-польська програма 
активно функціонує та розвивається, а журі 
Конкурсу гідно оцінило роботу програми та 
представленої українсько-польської співпраці, 
які справді виділялися серед інших. 

Після представлення усіх проектів 
відбулося таємне голосування учасників 
конференції за найкращий проект.

За напрямом «Наука і освіта» вагому пере-
вагу та беззаперечну перемогу отримав проект 
Тернопільського національного економічного 
університету «Українсько-польська програма 
фінансів і страхування». Посол Республіки 
Польща в Україні Яцек Ключковський нагоро-
див переможця Дипломом за найкращий проект 
польсько-української співпраці у гуманітарній 
сфері. 21 листопада  було репрезентовано Фо-
рум ідей, де було запропоновано презентації 
досягнень і планів стипендіатів. Завершилася 
конференція підсумками «Наші перспективи», 
де було окреслено коло найактуальніших про-
блем міжнародної діяльності. 

Своєрідним девізом Українсько-польської 
програми є «Учись, працюй, твори…», яка 
відкрита для нових партнерів та ділових 
контактів, адже лише наполеглива праця, 
міжнародне партнерство та європейські стан-
дарти стануть поштовхом до реалізації вибору 
успішних людей.

Ніна СВИСТУН, к.філол..наук

Кращі серед кращих!
«Українсько-польська програма  фінансів і 

страхування» Тернопільського національного 
економічного університету - найбільш елітний проект 

польсько-української співпраці

центр підготовки офіцерів запасу ТНЕУ
 уже тричі благословив у світ своїх випускників, які успішно працюють майже у всіх 
силових структурах, зокрема в МВС, СБУ, Департаменті з виконання покарань, на 
митниці, у державній службі охорони, у податковій міліції, у прокуратурі...

На фото:  куратор 
групи — полковник 

Юрій ЖОВТУН 
серед студентів центру 

підготовки офіцерів 
запасу ТНЕУ     

  У  Ц е н т р і  
п і д г о т о в к и 
офіцер ів  запасу 
Терноп ільського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
е к о н о м і ч н о г о 
університету сту-
денти навчають-
ся два роки.  На 
сьогодні у Центрі  
навчається  119 
другокурсників і 163 
першокурсники.
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Для людини, яка любить тільки себе, 
найнестерпніше — залишатися наодинці із собою. (Паскаль)

Якщо за -
думатись, то 
наше  життя 
складається з 
певних  цілей, 
д о  я к и х  м и 
п о с т у п о в о 
р у х а є м о с ь ; 
тих безмеж-
них амбіцій та 
пріоритетів , 
якими наділена 
м ол од а  л ю -
дина. Можна, 
звичайно, як 

фаталіст, розраховувати лише на удачу, а 
можна, як Артур Шопенгауер, вважати удачу 
сукупністю вчинених дурниць. Та краще до-
тримуватись золотої середини — не забувати: 
якщо хочеш високо злетіти, — правильно 
вибери крила….

Наймолодший факультет ТНЕУ — україно-
німецький економічний факультет має в 
Університеті позитивний імідж та беззаперечний 
авторитет. Лише рік тому Посол Федеративної 
Республіки Німеччина в Україні Райнгард 
Шеферс приїжджав на урочисте відкриття 
Факультету, і вже сьогодні можна говорити про 
перші місця за рейтингом успішності.

УНЕФ є перспективним з точки зору 
міжнародної економічної освіти, оскільки 
відкриває для студентів багато перспектив 
не лише  в рамках вітчизняного простору, а 
й на фоні спеціалістів європейського рівня. 
На сьогодні він єдиний у своєму жанрі дає 
хорошу базу економічного фахового спряму-
вання в кращих традиціях нашої Alma-mater, 
і забезпечує конкурентні переваги знання 
іноземної мови на належному рівні.

Та, на мою думку, факультет творять самі 
студенти. Кожен студент — як неповторна 
особистість, робить свій внесок, створюючи 
атмосферу факультету. Саме студенти та 
випускники є візитною карткою факультету. 
Студентське життя — наповнене вражень, 
досвіду, успіху чи розчарувань — створює пор-
трет навчання,  наповнює картинку перспектив 
та реалій. То ж яке воно — студентське життя 
УНЕФ? Який він — студент сьогодення?

Студенти УНЕФ дуже цілеспрямовані та 
мотивовані. Так, саме за властиву їм німецьку 
„FleiЯig“ (з нім. странність) викладачі між 
собою  подекуди називають їх   «німці» і 
зізнаються, що з «німцями» дійсно приємно 
та легко працювати на заняттях. Висока 
успішність студентів в групі створює певну 
конкуренцію, — зізнається студентка групи 
Мен 42, голова студентської ради ТНЕУ Юлія 
Коновальчук, але разом з тим додає стимулу 
до поліпшення своїх знань.

Конкуренція — вже добре знайоме 
«німцям» слово. Сучасні студенти, прагнучи 
мати справді   європейську освіту, неодноразо-
во були учасниками ініціатив фонду DAAD 

Бурхливе, невгамовне, надзвичайно 
красиве місто Познань, де третина населен-
ня — студенти, захопило нас у круговерті 
життя. Життя, сповненого яскравих вражень 
та цікавих людей.  Місто, що поєднало у собі 
красу старовинних польських вуличок, затиш-
них кафе, а з іншого боку —  надзвичайних 
бізнес-центрів, вируючого ділового життя, 
залишається у пам’яті надовго.

Цього семестру ми отримали можливість 
навчатися протягом семестру у Польщі, за-
вдяки україно-польській програмі обміну 
студентів. Про Познань не скажеш одним 
словом, бо у цьому місті варто пожити хоча 
би місяць, щоби зрозуміти його сутність. Ми 
навчаємося в економічному університеті, 
який є одним із найбільших вузів у Познані. 
Навчання — на англійській мові, проте вчи-
тися зовсім не важко, оскільки тут викладачі 
дуже творчо підходять до викладання своїх 
предметів. Наприклад, ми вивчаємо предмет 
“Історія та культура Польщі”, тому кожного 
тижня, окрім звичайних пар ми ходимо до 
музею, в театри, а невдовзі ми відвідаємо кон-
церт відомої польської молодіжної групи. 

Загалом, життя у познані дуже бурхливе 
та динамічне, оскільки у цьому місті все 
створено для студентів, адже Познань — на 
100 відсотків студентське містечко. З нами 
навчається приблизно 75 студентів з різних 
країн світу, зокрема з Франції, Іспанії, 
Німеччини, Португалії, Індії, Бельгії, Канади, 
Туреччини та ін. Усі студенти навчаються 
за програмою обміну студентів Еразму, що 
функціонує в межах Європи.

У нас майже кожного дня відбуваються 
різні цікаві події, наприклад, ми презенту-
вали кожен свою країну — потрібно було 
зробити презентацію якомога креативніше та 
оригінальніше. Також ми ходити у польський 
дитсадок, де гралися з дітьми, вчили їх не 
лише англійської мови, але кожен студент вчив 
їх своєї, рідної мови; ми розповідали діткам  
про свою країну, а вони уважно слухали нас. 
На днях ми святкували День Андрія. Як і в 
Україні, у Польщі це велике свято, дівчата во-
рожать на своїх суджених за допомогою воску, 
яблук, пирогів тощо. Ми також ворожили, але 
це більше було подібне на жарти, оскільки 
кожен повинен був витягнути щасливий 
папірець зі спеціальної корзинки. 

Для студентів  тут організовують 
найрізноманітніші вечірки. Перевдягнувшись у 
піратів, ми відвідали піратську й інші вечірки... 
Але, на мій погляд, найоригінальнішою була 
вечірка у  трамвайчику, який курсував по 
місту, у якому звучала музика і всі студенти 
розважалися. Коли трамвайчик приїжджав 
на зупинку, усі радісно вітали звичайних 
перехожих.

Отже, можу із впевненістю сказати, що 
навчання та перебування у Польщі подарувало 
мені безмежну кількість вражень, які назавж-
ди залишаться у моєму серці. 

P.S. Ми навчили наших друзів із Франції 
трішки розмовляти українською, тому тепер 
нашу рідну мову чуємо щодня. 

Христина КІзИМА, 
МзЕДУН-31, УНФЕМ

Надзвичайний Познань

та Copernicus й інших програм, успішно 
вчаться у Європі чи проходять практику в 
німецьких фірмах та установах. Більшість 
випускників отримали не лише диплом ТНЕУ, 
але й німецького університету, сьогодні вже 
працюють в україно-німецьких фірмах та 
Інституціях.

Нещодавно кращі студенти повернулися 
з мальовничого міста Дрезден, що на сході 
Німеччини. Протягом одного семестру нинішні 
студенти 4 курсу навчалися в TU Dresden — 
головній вищій школі столиці Саксонії, що 
розташована в історичному центрі «Флоренції 
на Ельбі», як ще називають Дрезден за його кра-
су. А студенти 1 та 2 курсів провели незабутні 
літні канікули в рамках літньої школи німецької 
мови. Поїздка до Німеччини була дуже насичена 
та інформативна — це не лише мовна практика, 
нові знайомства,  неабиякий досвід та навчання. 
Це — нові віражі та горизонти, незабутні вра-
ження від побаченого. Ми багато подорожували 
не лише містами Бундесса – Берлін Гамбург 
Майссен Кьолн, а й побували в багатьох країнах 
Європи — Австрія, Чехія, Польща, Італія.

Із навчанням гармонійно  поєднується 
творчий потенціал. Вже доброю традицію 
стало проведення посвяти першокурсників, 
що кожного року організовується в певному 

стилі за креативним сюжетом і обов’язково 
з сюрпризом для “першачків”. Святкуван-
ня Різдвяного надвечір’я також залишає 
неповторні враження... Щороку проводимо 
конкурс творчих плакатів із нагоди святкуван-
ня «німецької паски». Конференції, концерти, 
святкування, зустрічі — все це дозволяє 
реалізуватись студентам в творчому амплуа. 
Адже багато студентів, крім навчання, мають 
безліч інтересів. Серед студентів УНЕФ — 
професійні танцюристи, художники та ди-
зайнери, музиканти, ті хто грають в КВН чи 
пишуть німецькою вірші або ж займаються 
професійно спортом. У планах факультету — 
створення власної команди КВН, студентсь-
кого клубу, власної газети УНЕФ та багато 
іншого. А головне, що такі ініціативи на всі 
100% підтримуються керівництвом факуль-
тету. Ми щиро вдячні нашому улюбленому 
декану др. Трілленбергу та всьому викладаць-
кому колективу факультету, які  створюють 
дружню атмосферу та сприятливі умови для 
самореалізації студентів.

І хоча інколи важко поєднувати лекції та 
семінари з танцями та спортом; наукову роботу, 
конференції з концертами, творчими виступами; 
власні проекти та навчання, подорожі, фотосесії 
та заняття з німецької, англійської та польської 
мови, але ми постійно перебуваємо в процесі 
самореалізації, вдосконалення. Прагнучи осяг-
нути свої цілі, — майструємо власні  крила, які 
утримають нас у просторах життя. Ще так бага-
то знань, що прагнемо знайти. Ще так багато 
цілей, що хочемо досягти, — лиш правильно 
обрати треба крила, щоб ми усе змогли…

Яніна ДОМБРОВСЬКА

Лиш правильно обрати треба крила, 
щоб ми усе змогли…



Люди поділяються на праведників, 
які вважають себе грішниками; і грішників, які вважають себе праведниками. (Паскаль)

6 №11 (352), 30 листопада 2009 р.

Величезні черги, задушливі зали й нервове 
напруження, що підступно зростало не по 
днях, а  з кожною дорогоцінною хвилиною. 
Люди, на чию долю  цьогоріч випало бути 
абітурієнтом, тривожно усміхаючись, 
розділятимуть ці спогади. Саме в тих за-
душливих залах можна було розгледіти 
всю палітру емоцій, властивих людському 
створінню: сумнів, радість, стурбованість, 
втома, сподівання, а іноді й байдужість. 
Якщо життя ми можемо у певній мірі ото-
тожнити з терміном «змагання», в якому, як 
відомо, перемагає найсильніший, то вступ до 
вищого навчального закладу відіграв роль чи 
не одного з найважливіших його етапів. 

Завершальним штрихом цього доленосного 
етапу були ті пресловуті списки переможців. 
Пришвидшується серцебиття, паморочиться в 
голові доки похололий палець ледь опускається 
затертим папірцем і… ФІНІШ !!! Десь в 
свідомості ви розриваєте червону фінальну 
стрічку  і відчуваєте себе на вершині, коли 
палець стикається з першими літерами  вашого 
прізвища. Знайомо, чи не так?

Проте лише після початку самого навчан-
ня хтось з нас все ж наважується повернути 
отриману медаль на інший бік і усвідомити 
те, скільки ж потрібно, щоби втримати лаври 
переможця з гордим ім’ям Студент. Праця, 
відповідальність, сумлінність є саме тими 
словами, що супроводжуватимуть усіх, хто 
таки заглянув на другий бік своєї нагороди. 

Любов — найбільший дар, який  маємо, 
а дружба — друга після неї. Кожна людина 
особлива і має свою неповторну душу, яку тре-
петно зігрівають промені дружби. У кожного з 
нас своє розуміння життя, світу... Навіть див-
лячись на одну людину, можемо бачити кожен 
інше, адже ми всі різні. Так і відчуття дружби 
кожен бачить по-своєму. Його, напевне, можна 
порівняти хіба з пахучими квітами. У когось це 
фіалки, у когось — троянди, ромашки, лілії...І 
коли намагатись вишукувати в людях не їхні 
недоліки, а хоча б ту квіточку, то можна по-
бачити неосяжний світ людської душі.

Я живу в середовищі сотень-тисяч людей, 
які ходять зі своїми проблемами, радощами, 
нещастям... Та кожного ранку опиняюсь в 
одному дуже цікавому оточенні — серед 
друзів. І наступні рядки хочу присвятити їм. 

Адже все почалось насправді дуже давно, ще 
три роки тому, коли всі ми дружно поступали в 
Університет і бачили себе майбутніми юриста-
ми. І ось одного вересневого дня ми зустрілись. 
Ми — ПР-11, а зараз ПР-31. НАША група!

Так хочеться написати без надмірного со-
лоду і подарувати ці слова вам, мої найкращі, 
щоби ви знали і ніколи не сумнівались, що 
ви  особливі. Безумовно, варто відзначити, 
що у нашій групі є як таланти художної 
самодіяльності, так науковці, ну і, звісно ж, як 
без них, таланти студентського гумору.

Кожного навчального року ми знаходимо 
собі місце у всіх дійствах Університету і фа-
культету. Найцікавіші, напевне, все ж Різдвяні 
та Новорічні свята, коли ми завжди групою 
йдемо з колядою факультетом, розносячи 
Веселу новину. Не став винятком і цей рік, хоч 
неочікуваний карантин вніс деякі поправки у 
наші плани, ми знову хочемо потішити наших 
колег співами , колядками та віншуваннями.

Перший наш спільний виступ на сцені 
— представлення груп, де ми успішно пере-
могли, хоч тоді і не задумувались, що це не 
лише завдяки хорошим жартам та гарним 
костюмам, а швидше за вміння слухати один 
одного і довіряти. Далі — Ліра, як завжди 
Вертеп, День Валентина,Тарасові дні ну і 
багато-багато художньої діяльності... Стільки 
зроблено, що й згадати важко.

Серед нас є, можливо, і майбутні вчені, 
оскільки науковий здобуток наприклад Ко-
вальчук Наталі, Лесі Фаль, Шафрана Марка та 
Зварича Романа тішить нас не лише на круглих 
столах та семінарах, а й у збірниках наукових 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних 
конференцій. Ось знову ці студенти виступали 
на осінніх читаннях у Хмельницькому, де за-
рекомендували себе протягом років, як знавці 
адміністративного права.

Момент екзотики також пристуній в нашій 
групі. Студентка Козак Наталія займається 
східними танцями і заохочує інших, зокрема 
декілька дівчат з групи танцюють у збірній 
факультету зі спортивних танців.

Неоціненні скарби студентського гумору — 
це таки невід’ємний атрибут в ПР-31, хотілося 

б відзначити Молодія Арсена та Бриняка 
Геннадія. Звісно ж, що краплинка гумору не 
заважає нормальному перебігу навчального 
процесу. За ці три роки всі ми відчули на собі 
вплив Божого дару дружби. Адже бувало 
всяке...  Та яке значення має смуток перед 
усміхненими очима друга. А якщо їх аж 24!

Говорячи про дружбу не варто забува-
ти про її найближчу подругу— опіку.Саме 
підтримкою, опікою завдячуємо нашій мамі 
— нашому куратору Палій Ользі Степанівній 
за вміння об’єднувати і допомогти, вислухати і 
розрадити. Дякуємо, любимо і поважамо!

Все ж хочу сказати, що варто цінувати 
кожну людину, адже в житті немає нікого ви-
падкового. Отож дякую усім і пам’ятайте: Ми 
просто ПР-31 і МИ ПРОСТО ДРУЖИМО!

Ольга СВІРСЬКА

На цьому нелегкому етапі – все здається 
невідомим, недоступним і навіть моторош-
ним. Але коли маленькій дитині стає страш-
но — за її спиною стоять батьки, котрі у 
потрібний момент можуть розрадити і вказати 
на правильний шлях, при цьому потішивши 
іграшкою чи цукеркою. Своєрідним втіленням 
батьків став для нас колектив університету, 
котрий значно полегшив наш пристосу-
вальний процес, запровадивши навчальну 

практику. Протягом одного тижня ми зуміли 
краще усвідомити своє місцезнаходження, а 
головне – власне призначення та цілі, а також 
методи їх досягнення. Уособленням цукерки 
в даному випадку для нас стало отримання 
студентських квитків та залікових книг. Ніхто 
інший так трепетно і поважно не ставиться до 
цих атрибутів студентства як новоспечений 
перший курс. Якомога частіше ми стали за-
глядати до гаманця, щоб ще раз з гордістю 
підтвердити той факт, що нарешті і ми до-
росли до цієї пластикової посвідки зрілості, 
тепер і ми з таким невимушено впевненим 
обличчям пред’являтимемо його в транспорті. 
Знайте всі: ми – СТУДЕНТИ!

Усі ці пережиті події на шляху до студентства 
формують у нас цілий синдром -  синдром пер-
шокурсника, який передбачає в собі невимовний 
жах перед кожним семінаром, безвідмовна віра у 
всі легенди старшокурсників та наївне уявлення 
про сесію. У більшості випадків подолання 
синдрому спостерігалось вже після завершення 
першої сесії, яка і є тим переломним момен-
том, коли ми чітко починаємо усвідомлювати 
серйозність свого призначення, а всі міфи та 
легенди розбиває реальність. 

Гадаю, найкращою вакциною для будь-
яких розчарувань буде сила волі, котра зму-
сить вкотре перевернути ту медаль і нагада-
ти, що ж  насправді означає бути студентом 
– відповідальність, праця, сумління!

Ірина ГНАСЕВИЧ, ПР-11, ЮФ 

Зі студентської пошти Дружба — це любов беЗ Крил...

СиНДроМ 
ПерШоКурСНиКа

На світлині — учасники круглого столу у 
центрі Європейських та міжнародних студій 

ТНЕУ
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Розумна людина любить не тому, що це вигідно, 
а тому, що вона у самій любові знаходить щастя. (Паскаль)

У листопаді  святкували свій ювілей 
Степан Львович Дусановський — завідувач 
кафедри економіки, організації і планування в 
АПК; Ростислав Романович Лисогір — комен-
дант корпусу ФББ; Володимир Васильович 
Кириленко — доцент кафедри економічної 
теорії; Надія Олексіївна Купецька — завідувач 
навчальною лабораторією кафедри АСП; 
Володимира Богданівна Клевець — доцент 
кафедри бухгалтерського обліку ЧІПБ; Пе-
тро Степанович Сіреджук — доцент кафе-
дри загальноекономічних та гуманітарних 
дисциплін ІФІМ; Уляна Юліанівна Івашків 
— зав. відділом бібліотеки; Ірина Михайлівна 
Петрів — прибиральниця Калуського НКЦ; 
Христина Володимирівна Федущак — гар-
деробник Івано-Франківського інституту 
менеджменту.

Вітаємо ювілярів Університету —
бажаємо здоров’я, як криця, міцного!
будьте душею завжди молоді!
Нехай вашу долю освітлюють зорі,
а щастя — рікою вливається в дім.

 вІТаННЯ НаШиМ 
ювІлЯраМ!

5-6 листопада 2009 року у місті Варшава 
(Польща) проходив X Кубок світу з армрестлінгу 
серед професіоналів. Це один із найпрестижних 
світових турнірів, у якому беруть участь зірки 
армспорту міжнародного рівня.

Андрій Пушкар, тренер 1 категорії 
Центру фізичної культури і спорту  ТНЕУ, 
виступив у ваговій категорії понад 95 кг, 
змагався на ліву і праву руку. У боротьбі на 
ліву руку Андрій   поступився російському 
спортсмену Денису Ципленкову, який є зараз 
найсильнішим борцем на ліву руку. Змагаю-
чись на праву руку, у фіналі наш спортсмен 
поступився американцю Джону Брзенку і в 
підсумку посів друге місце. 

У загальному рейтингу Андрій Пушкар 
зараз займає високі 3 та 4 місце. Отже, 
найважливіші його перемоги ще попереду. 
Гордимося нашим випускником та бажаємо 
йому нових спортивних звершень. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

ЗвІТували ПроФГруПорГи...
вісті з профкому

Протягом листопада 2009 року у всіх 
профгрупах, на факультетах, у підрозділах та 
навчально-консультаційних центрах  відбулися 
звітно-виборні збори, на яких звітували про 
свою роботу профгрупорги (голови профбюро); 
були обрані профгрупорги (голови профбюро) 
та їх заступники; обрано делегатів на звітно-
виборну конференцію ТНЕУ, котра відбудеться 
у 2010 році, за кво-
тою 1 делегат від 10 
працівників. Учас-
ники зборів рекомен-
дували осіб у члени 
профкому  та вис-
ловили пропозиції 
щодо поліпшення 
діяльності профкому.

Вітрук Уляна, Бенч Наталя та Сампара Галя 
є учасницями гурту Амедіа. Ці молоді дівчата 
навчаються у Тернопільському національному 
економічному університеті та національному 
педагогічному університеті, і хоча обрані ними 
спеціальності не мають нічого спільного з му-
зикою, сцена ще змалечку є їх пристрастю. 

Гурт Амедіа виник у 2003 році, тоді він 
існував як зразковий колектив Центру Дитячої 
Творчості під керівництвом Людмили Стель-
мащук. Склад гурту часто змінювався. Але, 
починаючи з 2005 року, найнаполегливіші і 
найцілеспрямованіші подруги Галя, Наталя, 
Уляна продовжили свій творчий шлях у складі 
гурту Амедіа, який на сьогодні став відомим у 

Тернополі і за його межами. Амедіа  частий гість 
фестивалів, творчих вечорів, корпоративних 
вечірок, їх завжди можна побачити на громадсь-
ких заходах міста Тернополя.. Репертуар гурту 
різноманітний. Дівчата виконують пісні від 
народних до сучасних, різних стилів та жанрів. 
Але переважає, звичайно, вічна тема кохання. 

Дівчата самі є авторами  більшості текстів 
власних пісень, музику до яких пише моло-
дий, але успішний тернопільський компози-
тор Сергій Родько. Проте для Наталі, Уляни 
і Галі пісня - не лише слова та музика, це 
історія, яку вони передають глядачу з до-
помогою невеличкої театральної гри (див. 
фото). Для того, щоб краще передати атмос-
феру і настрій пісні, дівчата використовують 
також, різні сценічні костюми, кожен із яких 
— ексклюзивний.

Учасниці гурту Амедіа сповнені невичерп-
ною кількістю різноманітних ідей та задумів, 
і що дуже важливо ентузіазмом для створення 
нових пісень та втілення творчих планів

Христина ГАЛКА (МзЕДм-51), 
голова профбюро студентів ФМБМ 

Гурт «АМЕДІА»
відомий не лише на Тернопіллі

Спорт

Гордість Університету!

осінь торкнула своїм пензлем усе навкруги. Пожовкле листя кружляло у чарівному 
вальсі, а на першокурсників факультету аграрної економіки і Менеджменту 

чекала несподіванка: зустріч із цікавою людиною —  головним редактором газети 
ТНеу «університетська думка» Марією баліцькою. 

Ранок простого осіннього дня не передбачав нічого цікавого, проте так лише видавалось. 
Коли пролунав дзвінок, що сповіщав про початок пари, до аудиторії зайшов заступник декана 
ФАЕМ Микола Горлачук і поетеса Марія Баліцька. Початок розмови — такий незвичний та 
легкий. З кожним фактом свого творчого життя поетеса відкривала нам завісу в чарівний світ 
поезії.  Ми дізнались, звідки письменниця черпає натхнення. З`ясувалось, що Марія Йосипівна 
дуже тонко відчуває природу, проникається нею, а результат такого єднання — вірші, пісні, 
романи, п’єси... У плині розмови поетка розкрилась перед нами  з духовного боку  як істинна 
християнка. Віра в Бога, молитва, Пречиста Діва Марія є тематикою її віршів, філософських 
міркувань про суть життя на Землі. Перед нами виступала людина, духовно багата більше, 
ніж поет. І ми в цьому переконались. 
Кожен із нас, першокурсників, виніс 
з цієї зустрічі щось своє, сокровенне. 
Зацікавила нас також інтимна лірика 
Марії Йосипівни. Її вірші про кохання 
такі світлі, барвисті, що хочеться до 
них доторкнутись й відчути їх.  Я пере-
коналась у тому, що поняття «зустріч  
долі» існує, бо саме такою була наша 
зустріч із Марією Баліцькою (див. 
фото). Вважаю, що такі світлі  люди 
роблять світ кращим.

Доторкнулись душею до Світла...

На світлині — 
«Дитина Університету» 

чотирирічна Смакула 
Арміне

Соломія ХОМА, ОАПВ-11
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Чим розумніша людина, тим більше вона знаходить оригінальних людей.
Чим людина розумніша і добріша, тим більше вона замічає добра в людях.  (Паскаль)

 «Талановиті, симпатичні, відкриті для 
спілкування люди» — таку характеристику да-
ють учасникам гурту  «Називний відмінок» ша-
нувальники та журналісти. «Називний відмінок» 
— це чотири ініціативні особистості: Віталій 
Кічак  – гітара, Сергій Лещук – бас-гітара, Мак-
сим Кульчицький – ударні, й солістка – Оксана 
Балуцька. Гурт дебютував  17 листопада 2006 
року на сцені Тернопільського національного 
економічного університету, де й сьогодні актив-
но виступає та проводить репетиції під пильним 
керівництвом Сергія Родька.

   Чому назва саме «Називний відмінок»? 
Ця частина мови відповідає на питання «хто?», 
«що?»  — от і учасники гурту своєю творчістю 
намагаються донести до публіки: хто вони та 
що відчувають. А ще, коли культура мовлення 
знецінена, її треба за будь-яку ціну рятувати від 
виродження, тож намагаються, хоча б у такий 
спосіб, привернути увагу до цієї проблеми.

  Основними авторами текстів 
та музики є Оксана та Віталій, про-
те гурт із задоволенням працює з 
тернопільськими поетками  Марією 
Баліцькою та Зоряною Биндас. У 
липні 2009 року саме з текстами 
цих авторів гурт зайняв призове 
місце на всеукраїнському конкурсі 
духовно-мистецької творчості 
дітей та молоді імені святого Аль-
фонса де Лігуорі. 

Сьогодні «відмінки» активно 
працюють над розширенням ре-
пертуару, записують новорічну 
композицію, яку ви вже зовсім 
скоро почуєте зі сцени ТНЕУ та по 
радіоефірах. 

Я знову тут, І на розмову
Тебе я кличу - Не суди,
Я заспіваю колискову,
Я втоплю жаль у глиб води.
Ти спиш…- накрилося туманом,
Тебе колише шум доріг.
Ти стало вже душі екраном
Ховаєш тихо серця гріх.
Ти лиш моє? Чи ціле місто
Так сповідається тобі?
Таке близьке, наївне, чисте -
Маленьке озеро землі.

Ірина ГНАСЕВИЧ, ПР-11

Життя приносить нам на крилах різні хвилини почуттів:   
Одні наповнюють нас радістю, 
              а інші — болем і печаллю.
Життя! Яке воно складне… 
                        Багато в ньому різного буває…
Та руки наші ні на мить ніколи ми не опускаєм, 
Бо в них — могутня сила є, що може до небес 
здійняти;             А може — з мудрістю удвох — 

душу загублену 
              зцілити.

І як би важко не було в 
тривожно-суєтну 
хвилину, —
Спасе Любов! 
Це почуття рятує 

      на землі людину,
Бо в серці кожного 
живе — 
йому дозвольте 
панувати,
З любов’ю легше 
у с то к р ат  ж и т т є в і 
труднощі долати.

Наталя КУзИК,  
МзЕДс-41 

є у світі людина єдина.
їй довірятись я можу завжди.
і коли прийде тяжка година.
вона — це надія у морі біди.

вона є у мене одна, неповторна
вона є у мене — і я цим є горда...

промінячко сонця у хмарному 
дні.

знаю завжди допоможе мені...

дружба ця дана нам небесами
і до нестями вдячна я їм.
ми споріднились своїми 

серцями...
і не розлучить нас блискавка 

й грім!
Оля СВІРСЬКА, ПР-31

Порятує Любов

Людина єдина...

Маленьке озеро...

Мій рідний край
Є багато країн на землі,
В них — озера, річки, долини...
Є країни великі й малі,
Та найкраща мені — Україна.

Є багато квіток запашних.
Кожна квітка красу свою має;
Любі серцю завжди поміж них —
Ті, що квітнуть у рідному краї.
 * * *
Велич киргизьких степів,
Неба Вкраїни високість
Я пронесу у серці своєму,
Я — син двох гордих народів!..

Рустам ЕРГЕШОВ, МТС-11,

«Називний відмінок»

На фото «Називний відмінок»
На світлині — красою кримсь-

ких гір милувався к.е.н, доцент 
Олександр ВАШКІВ


