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Ó  ì.Îêñôîðä  (Âåëèêî-
áðèòàíіÿ)  25-28  æîâòíÿ 
ö.ð.  ïðîõîäèâ  Îêñôîðäñüêèé 
ñàìіò  ëіäåðіâ-2009.      Ó 
ðàìêàõ  ñàìіòó      âіäáóâñÿ 
ôîðóì íà òåìó «Ìіæíàðîäíå 
ñïіâðîáіòíèöòâî  ó  ñôåðі  
îñâіòè»,  ùî çіáðàâ ðåêòîðіâ 
ïðîâіäíèõ  âèùèõ  íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäіâ  ªâðîïè.  Ó  ðîáîòі 
ôîðóìó  âçÿâ  ó÷àñòü  ðåêòîð  
ÒÍÅÓ, ä.å.í., ïðîôåñîð Ñåðãіé 
Þðіé, ÿêîìó, çà ïіäñóìêàìè 
ðîáîòè,  Ïðåçèäåíò  Êëóáó 
Ðåêòîðіâ  ªâðîïè,  ðåêòîð 
Ìіæíàðîäíîãî  Âіäåíñüêîãî 
Óíіâåðñèòåòó,  ïðîôåñîð 
Âіë  Ãóäãåéºð  âðó÷èâ  äèïëîì 
äіéñíîãî ÷ëåíà Êëóáó Ðåêòîðіâ 
ªâðîïè. 

Вітаємо 
ректора тНеУ!

різдВяНий 
диВосВіт
Ðіçäâÿíî-íîâîðі÷íі  

êîìïîçèöі¿ ïðåäñòàâèëè 
íà êîíêóðñ ñòóäåíòè 

Óíіâåðñèòåòó. 
Íàéäèâîâèæíіøîþ  áóëà 

êîìïîçèöіÿ,  ÿêó ïіäãîòóâàëà 
ãðóïà  ÌÅÍ-21  (ÓÍÅÔ). 
Äðóãå ìіñöå ðîçäіëèëè Óëÿíà 
Ìèêèòàø (ÅÊ-22, ÔÊÒ) òà 
Îêñàíà  Âîðîíþê  (ÔÓÏÑ-
11, ÔÔ). Òðåòº ìіñöå æóðі  
ïðèñóäèëî  ãðóïі   ÌÓÍ-
11  (ÓÍÔÅÌ)  і   ñåñòðàì 
Òåòÿíі  òà Îêñàíі   Áîðòèê 
—  ïåðøîêóðñíèöÿì  ÐÊ-11 
(ÔÎÀ).

ясеН сВіт коляди
Ìіæ  ôàêóëüòåòàìè 

Óíіâåðñèòåòó âіäáóâñÿ îãëÿä-
êîíêóðñ  íîâîðі÷íèõ  äіéñòâ. 
Æóðі   îöіíþâàëî  õóäîæíіé 
ðіâåíü âèñòóïó; ìàéñòåðíіñòü 
âèêîíàííÿ;  êîìïîçèöіéíó 
ïîáóäîâó; ñöåíі÷íó êóëüòóðó; 
âіäïîâіäíіñòü  êîñòþìіâ  òà 
ìóçè÷íîãî îôîðìëåííÿ.
«ßñ åí   ñ â іò   êîëÿäè» 

íàéêðàùå   ïðåäñòàâèëè 
ñòóäåíòè ÔÁÁ. Äðóãå ìіñöå 
ðîçäіëèëè  ÓÍÔÅÌ òà ÔÅÓ, 
à òðåòº —  ÔÌÁÌ   ÔÔ.



Â ãàðíó äíèíó, â äîáðèé ÷àñ  іç Ðіçäâîì âіòàºì Âàñ,
 іç Âå÷åðåþ ñâÿòîþ, ç âåñåëîþ Êîëÿäîþ!
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У видавництві ТНЕУ («Економічна думка»)  вийшла з друку  монографія  П. С. 
Сіреджука «Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини 
Східної Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.)».

Монографія є першим комплексним науковим дослідженням соціально-
економічного і культурного аспектів життєдіяльності німецької меншини Східної 
Галичини в міжвоєнному періоді ХХ ст. Досліджено демографічні зміни в її складі 
і процес активізації соціально-економічного і культурного розвитку німецької 
спільноти східногалицького регіону між двома світовими війнами. Проаналізовано 
чинники соціально-економічного розвитку та форми культурного самовиявлення 
німецької меншини. Вперше залучено до наукового обігу неопубліковані документи 
з архівів України і Польщі.

Видання розраховане на краєзнавців, студентів, викладачів, учених та всіх 
тих, хто цікавиться долею національних меншини на східногалицьких теренах в 
міжвоєнному часі та українсько-німецькими взаєминами.

На книжкову полицю

Архіви України і Польщі
допомагають у написанні монографій

У Дрезденському 
технічному університеті

побувала делегація 
із ТНЕУ

З 23 листопада до 6 грудня 2009 р. в Дрез-
денському технічному університеті з робочим 
візитом перебувала делегація з ТНЕУ (про-
ректор з науково-педагогічної роботи Шин-
карик М.І., завідувач кафедри менеджменту 
Брич В.Я., докторант кафедри міжнародних 
фінансів Кравчук Н.Я., завідувач кафедри 
німецької мови Цяпа А.Г.). Метою перебуван-
ня було підвищення кваліфікації та подальший 
розвиток і покращення спільної інтегрованої 
німецькомовної програми, яка здійснюється 
на базі україно-німецького економічного фа-
культету. Протягом двотижневої роботи пред-
ставники ТНЕУ відвідували й аналізували 
заняття колег за фахом, вели переговори з 
німецькою стороною (зокрема, із координато-
ром програми, завідувачем кафедри народного 
господарство і теорії алокації Удо Броллем). 
Підсумовуючи досвід і актуальний стан 
програми, представники ТНЕУ висловили 
наступні пропозиції:

-  перенесення часткового навчання в 
ДТУ з 6 на 7 семестр (переваги: можливість 
кращої фахової і мовної підготовки студентів 
УНЕФ); 

-  розробка стратегічних цілей програми 
DSG (зокрема, в плані кращих перспектив 
студентів УНЕФ на навчання в магістратурі 
ДТУ); 

- проведення німецько-української 
конференції в рамках перебування німецьких 
колег в ТНЕУ з метою обміну науковим і 
викладацьким досвідом; 

- обов’язкові анотації німецькою мовою до 
магістерських робіт, які виконуватимуться на 
кафедрі міжнародних фінансів; 

- наближення змісту українських і 
німецьких дисциплін, які читаються і з яких 
проводяться іспити на УНЕФ; 

- зміцнення і розвиток стосунків із кафе-
дрою економіки туризму ДТУ; 

- відновлення на УНЕФ сертифікованих 
іспитів з німецької мови, які могли б прово-
дити німецькі партнери (напр., мовна школа 
TUDIAS); 

- організація літніх або зимових мовних 
курсів для студентів УНЕФ в Тернополі; 

-  досягнення прозорості в обміні 
інформацією та прийнятті рішень між ТНЕУ 
та ДТУ.

Окрім фахових, представники ТНЕУ 
проаналізували також заняття з німецької мови 
як іноземної, які проводяться для іноземних 
абітурієнтів і студентів ДТУ, і дійшли виснов-
ку, що викладання економічної німецької мови 
в Дрездені обмежується діловим листуванням 
та діловою комунікацією; натомість кафедра 
німецької мови ТНЕУ застосовує глибший 
підхід, подає основи ринкової економіки та 
суб’єктів господарювання.

Після повернення делегації розпочато 
обговорення і узгодження запропонованих 
заходів і змін, зокрема тематики німецько-
української конференції, запланованої на 
вересень 2010 р.

Андрій ЦяПА, 
завідувач кафедри німецької мови

Візити

З 30 листопада по 4 грудня я пере-
бував з візитом у Польщі на запрошення 
голови організаційного комітету третьо-
го міжнародного форуму інноваційних 
технологій в медицині “3th International Forum 
on Innovative Technologies for Medicine”. 

Головною метою поїздки була участь 
у виставці нових технологій та технічних 
засобів в медицині, де представлялися роз-
робки кафедри комп’ютерних наук та виступ із 
презентацією технічних і програмних засобів 
для ідентифікації зворотнього гортанного не-
рва під час операції на щитовидній залозі.

Форум проводився в місті Білосток.
Програма візиту також передбачала на-

ведення наукових контактів із науковцями 
Польщі та Білорусі з метою підготовки 
спільного наукового-дослідного проекту в 
рамках програми транскордонної співпраці, 
наведення контактів із потенційними партне-
рами для підготовки до серійного виробницт-
ва, представленого на виставці біомедичного 
пристрою.

Основні результати поїздки :
- представлено на виставці біомедичний 

Можливості співпраці у навчальній сфері
пристрій та спосіб для для ідентифікації та 
візуалізації зворотного гортанного нерва під 
час операції на щитовидній залозі; 

- зроблено презентацію на секційному 
засіданні форуму  особливостей побудо-
ви технічних та програмних засобів для 
ідентифікації зворотного гортанного нерва 
під час операції на щитовидній залозі; 

- отримано вихідні дані спільного науково-
технічного проекту з польським партнером із 
підготовки проекту в межах програми транс-
кордонного співробітництва між Україною 
та Польщею; 

- отримано праці форуму із опублікованими 
тезами презентації; 

- обговорено з польською стороною та 
білоруськими науковцями шляхи можливої 
співпраці в навчальній сфері, зокрема отрима-
но домовленість стосовно підписання угоди 
про співпрацю в науковій та навчальній сфері 
з Білоруським державним університетом 
інформатики та радіоелектроніки.

Микола ДиВАк, 
д.т.н., декан ФкІТ ТНЕУ

Івано-Франківський інститут менеджмен-
ту ТНЕУ дав путівку у життя   тисячам своїх 
випускників. Бакалаври, спеціалісти і магістри 
навчаються в інституті на денній і заочній 
формах навчання за спеціальностями «Ме-
неджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Міжнародна економіка», «Менеджмент 

організацій», «Фінанси», «Облік і аудит» за 
IV рівнем державної акредитації.

Директор інституту к.і.н. Ігор Пилипів та 
його заступник к.і.н. Олег Малярчук душею 
вболівають за своїх підопічних — підбирають 
висококваліфікованих педагогів, дбають і про 
світлі аудиторії, і про збільшення книжково-

го фонду у  бібліотеці 
інституту, широко вико-
ристовують різні форми 
культурно-масової ро-
боти з урахуванням осо-
бливостей контингенту 
студентів, спрямовані 
н а  в і д р о д ж е н н я 
національних традицій, 
п о п у л я р и з а ц і ю 
української культури.

На світлині 
Марії Баліцької — Ігор 

ПилиПІВ 
та Олег МАлярчУк серед 

студентства

Івано-Франківський інститут менеджменту готує 
висококваліфікованих фахівців
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Õàé êîëÿäî÷êà ëóíàº  і ñíіæêîì íàñ ïîñèïàº...
Õàé Ðіê Íîâèé íåñå â õàòó ùàñòÿ-ðàäîñòі  áàãàòî!

10-11 грудня 2009 року Тернопільський 
національний економічний університет 
спільно із Головним управлінням державної 
служби, Інститутом держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, Яггелонсь-
ким університетом (м. Краків, Республіка 
Польща) провели круглий стіл на тему: 
“Роз’яснення основних норм Закону України 
“Про засади запобігання та протидії корупції”: 
правозастосовчі та організаційні аспекти”. 

У роботі круглого столу взяли участь пред-
ставники Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органів державної влади 
та управління, органів місцевого самовря-
дування, вчені-юристи, працівники суду та 
правоохоронних органів, прокуратури, коор-
динатори магістратур державної служби.

Учасники круглого столу звернули увагу на 
проблему корупції в Україні та засади протидії 
і боротьби із цим суспільним явищем та обго-
ворили нововведення, у зв’язку із прийняттям 
Законів України “Про засади запобігання та 
протидії корупції”, “Про відповідальність 
юридичних осіб за корупційні правопорушен-
ня”, “Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення”, які вступають 
в дію з 1 січня 2010 року. Так, прийняття 
Закону України “Про засади запобігання та 
протидії корупції” повинно сприяти: розробці 
та реалізації ефективної і скоординованої 
політики протидії корупції; створенню умов 
для самостійності органів, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії корупції, 
з метою виконання ними своїх функцій ефек-
тивно та в умовах незалежності, створенню, 
підтримці і зміцненню системи працевлаш-
тування, проходження служби, просування 
по службі та виходу у відставку держав-
них службовців для того, щоб поглибити 
усвідомлення ними ризиків, що поєднані з 
корупцією і пов’язані з виконанням ними 
своїх функцій тощо. У назві визначено зміну 
акцентів на запобігання та протидію корупції. 
Визначено перелік термінів, значна частина 
з яких раніше у законодавстві України не 
вживалася (близькі родичі, блага, конфлікт 
інтересів), чітко визначено терміни “корупція” 
та “корупційне правопорушення”. Особливої 
уваги заслуговує норма Закону, якою визначе-
не коло суб’єктів корупційних правопорушень 
(вищі посадовці держави, народні депутати 
України та депутати всіх рівнів, державні 
службовці, посадові особи органів місцевого 
самоврядування, військові посадові особи, 
судді, працівники правоохоронних органів, 
посадові особи інших державних органів). 
Визначено перелік осіб, які є прирівняними 

до  уповноважених на виконання функції 
держави або органів місцевого самовря-
дування (посадові особи юридичних осіб 
публічного права, члени виборчих комісій, 
керівники громадських організацій, які част-
ково фінансуються з державного чи місцевого 
бюджету, особи, що надають публічні послу-
ги — (аудитори, нотаріуси, експерти тощо). 
Введено відповідальність юридичних осіб та 
підприємців за надання ними неправомірної 
вигоди вказаним вище суб’єктам. 

Заходи щодо запобігання та протидії 
корупції в межах повноважень здійснюють: 
Президент України, Кабінет Міністрів 
України, органи прокуратури України; органи 
державної влади. 

Координацію і контроль за діяльністю 
органів виконавчої влади здійснює Кабінет 
Міністрів України.  

Суб’єктами,  які  беруть участь  у 
запобіганні, виявленні, а в установлених за-
коном випадках і у заходах щодо припинення 
корупційних правопорушень, є: уповноважені 
підрозділи органів державної влади, місцеві 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, 
організації усіх форм власності, їх посадові 
особи. 

До заходів запобігання та протидії корупції 
відповідно до норм нового закону віднесено: 
обмеження щодо використання службово-
го становища, неправомірного сприяння 
фізичним та юридичним особам у здійсненні 
господарської діяльності тощо, займатися 
іншою оплачуваною або підприємницькою 
діяльністю (крім викладацької, наукової 
та творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із 
спорту, що здійснюються у позаробочий час), 
входити до складу органу управління чи ради 
підприємства чи організації, що має на меті 
отримання прибутку, відмовляти фізичним та 
юридичним особам в інформації, надання якої 
передбачено законом; обмеження щодо одер-
жання подарунків (вартістю до розміру однієї 
податкової соціальної пільги - у 2009 р. загаль-
на со-ціальна пільга - 302,5 грн.) тощо.

Однак, незважаючи на новизну даного За-
кону, він має низку недоліків, які варто було 
б усунути, а тому в результаті обговорення 
актуальних питань, пов’язаних із застосуван-
ням нового антикорупційного законодавства 
України, учасники круглого столу розробили 
пропозиції та рекомендації щодо вдоско-
налення законодавства у сфері боротьби з 
корупцією.

за круглим столом...

Правозастосовчі та організаційні аспекти 
запобіганню та протидії корупції

9 грудня 2009 року відбувся круглий стіл 
студентського наукового гуртка “Грошова 
парадигма” кафедри банківської справи 
тНеУ на тему: “Банківське іпотечне креди-
тування та його розвиток в Україні”.

У заході взяли участь: начальник 
відділу споживчого кредитування ПАТ 
“Промінвестбанк” Панасюк І. П., к.е.н., до-
цент Стубайло Т.С.,   к.е.н., доцент Чайковсь-
кий Я.І., к.е.н., доцент Сороківська З.К., к.е.н., 
ст. викладач   Балянт Г.Р., члени Студентського 
наукового гуртка “Грошова парадигма”   ка-
федри банківської справи.

Із доповіддю на тему “Сучасний стан 
банківського іпотечного кредитування в 
Україні” виступила студентка групи БС-43 
Поврознік Ніна, із доповіддю “Проблеми 
та перспективи розвитку іпотечного кре-
дитування в Україні” виступила студентка 
групи БС-41 Горбова Інна, які, серед іншого, 
аналізували фактори, що характеризують су-
часну модель українського ринку іпотечного 
кредитування;   розглянули   об’єкти та суб’єки   
іпотечного кредиту, а також основні докумен-
ти, що використовуються на практиці при його 
оформленні. Студентка групи БС-32 Угрин 
Марія у своїй доповіді акцентувала увагу на 
відсоткових ставках за іпотечними кредитами 
в різних країнах світу, а також відзначила 
наявність товарної  форми кредиту у деяких   
нерозвинених країнах.

К.е.н., доцент Ярослав Чайковський   
відзначив, що на початку фінансової кризи 
банкам необхідно було спрямовувати кошти, 
отримані на валютному ринку, на операції з 
кредитування населення.      

 Начальник відділу споживчого кредиту-
вання ПАТ “ Промінвестбанк” Ігор Панасюк   
зауважив, що зміна валюти кредиту призво-
дить до зростання заборгованості. А також 
відзначив, що позичальникам, які мають 
тимчасові труднощі із повернення кредитів 
можуть бути запропоновані такі заходи, як 
реструктуризація тіла кредиту чи зменшення 
відсоткових платежів. 

На запитання к.е.н., доцента Стубайло Т.С,  
Ігор Павлович відповів, що реалізація застав-
ного майна є невигідною для банківської уста-
нови, відзначивши, що злісних неплатників 
може бути притягнено до кримінальної 
відповідальності.

К.е.н., доцент Зоряна Сороківська  за-
значила, що до іпотечної кризи призвело 
зменшення вимог комерційних банків до 
кредитоспроможності позичальників.

Погодкін Назар, студент групи БС-35, 
розповів присутнім, що через засоби масової 
інформації здійснюється нагнітання ситуації 
як в економіці в цілому, так і в банківському 
секторі зокрема, що негативно позначається 
на функціонуванні вітчизняних банків.

Підсумувала результати круглого столу 
к.е.н., доцент Тетяна Стубайло, відзначивши, 
що іпотечний ринок є одним з найважливіших 
механізмів ринкової економіки. Однак, у 
зв’язку з фінансовою кризою, іпотечний 
ринок й іпотечне кредитування зокрема, 
перенасичені проблемами, які призводять до 
стримування їхнього розвитку.

кафедра банківської справи

Банківське іпотечне 
кредитування 

та його розвиток 
в Україні

Володимир ВОЗЬНиЙ, 
к.ю.н., доцент, в.о. декана Юридичного факуль-

тету ТНЕУ
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 4 грудня 2009 року у залі захисту 
дисертацій тНеУ кафедра фінансів свят-
кувала свій сорокарічний ювілей.  Це визнач-
на  подія для усіх викладачів та студентів 
тернопільського національного економічного 
університету.   

Першим  із вступним  вітальним словом 
виступив ректор університету д.е.н., про-
фесор Сергій Ілліч Юрій. Він зазначив, що 
кафедра фінансів - це  один із фундаментів, 
на якому “живе” Університет! Саме кафедра 
фінансів започаткувала проведення наукових 
конференцій. Викладачі кафедри завжди захи-
щали честь університету. “кафедра фінансів, 
як мати — ніжно і вимогливо доглядає своїх 
дітей” - підкреслив Сергій Ілліч.  

“роки вчать те, чого не знають дні”… 
Так розпочала розповідь про минуле і сьо-
годення д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансів Ольга  Павлівна Кириленко. Вона 
зазначила, що за ці нелегкі і, водночас, славні 
чотири десятиліття багато змінилося - ви-
росло нове покоління науковців і науково-
педагогічних працівників, кафедра зросла 
чисельно. Однак ми завжди пишаємося тим 
неоціненним вкладом, що внесли у розвиток 
кафедри фінансів Олександр Григорович Пе-
кун (завідувач кафедри у 1969 - 1976 рр.), Во-
лодимир Леонідович Андрущенко (завідувач 
кафедри у 1976 - 1983 рр.), Михайло Мак-
симович  Олексієнко (завідувач кафедри у 
1983 - 1990 рр.), Андрій Антонович Фліссак 
(завідувач кафедри у 1990- 1994 рр.) і, зви-
чайно, Сергій Ілліч Юрій (завідувач кафедри 
у 1994- 2007 рр.).

 До святкування також 
приєднався Андрій Антонович 
Фліссак - к. е. н., доцент, в даний 
час - перший заступник голо-
ви Тернопільської ОДА, який 
поділився своїми думками про 
кафедру фінансів і дав настано-
ви для майбутніх звершень. 

Привітання, спогади та дум-
ки про теперішнє  і майбутнє 
кафедри фінансів висловили 
д.е.н., професор, декан факуль-
тету фінансів Ігор Степанович 
Гуцал; заступник міського го-

зі студентської пошти кафедрі фіНаНсіВ — 40!
лови Тернополя з фінансових 
питань, начальник управління 
фінансів та бюджету, випуск-
ник кафедри фінансів 1977 
року Зіновій Мар’янович Но-
восельський; д.е.н., професор, 
проректор, завідувач кафедри 
податків і фіскальної політики 
Андрій Ігорович Крисова-
тий; д.е.н., професор, про-
ректор з наукової роботи Алла 
Федорівна Мельник, д.е.н., 
професор, завідувач кафедри 
фінансового інжинірингу 
Олена Миколаївна Сохацька; 
д.е.н., професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри міжнародної економіки 
Євген Васильович Савельєв; к.е.н., профе-
сор, завідувач кафедри банківського менед-
жменту та обліку Роман Іванович Тиркало; 
к.е.н., професор кафедри банківської справи 
Богдан Степанович Івасів; д.е.н., професор, 
завідувач кафедри економічної теорії Віктор 
Валерійович Козюк; к.е.н., доцент Василь 
Федорович Мартинюк; колишній ст. лабо-
рант кафедри фінансів Марія Самсонівна 
Богданович; колишній ст.  викладач кафедри 
фінансів Теодозія Петрівна Даниленко, голов-
ний редактор газети “Університетська думка”, 
поетеса Марія Йосипівна Баліцька, інші гості, 
а також студенти, які прийшли привітати свою 
рідну кафедру з іменинами.

Ведучими свята були к.е.н., доцент Оксана 
Іванівна Тулай і викладач Володимир Петрович 
Горин. Вони допомогли присутнім ознайоми-
тися зі славетними сторінками  історії нашого 
Університету та кафедри фінансів, наголосив-
ши, що на досягнутому ніхто не збирається 
зупинятися, оскільки маємо  для цього величез-
ний потенціал, який підкріплений підтримкою 
ректора і любов’ю студентів.

 минуле для нас — це досвід, теперішнє 
— запорука минулого, а майбутнє... Воно 
настане завтра, принісши із собою нат-
хнення, силу і бажання підкорювати нові 
вершини.

Наталя САВляк (ФФ-23), 
Інна ТиНСЬкА (ФФ-22), члени студентського 

наукового гуртка “Фінансовий простір”

Професорсько-викладацький колектив 
кафедри фінансів і студентський науковий 
гурток “Фінансовий простір” провели круглий 
стіл на тему “Місцеві бюджети в Україні: 
реалії та перспективи функціонування”, у 
якому взяли участь начальник  фінансового 
управління ТРДА Світлана Миколаївна 
Марчук; начальник бюджетного відділу 
фінансового управління  ТРДА Максим 
Вікторович Кручик; завідувач кафедри 
фінансів, д.е.н., професор Ольга Павлівна 
Кириленко; к.е.н., доцент Оксана Іванівна Ту-
лай; к.е.н., доцент Ольга Борисівна Дем’янюк; 
к.е.н., доцент Надія Володимирівна Парижак, 
викладачі, аспіранти, студенти. 

У своїх виступах гості відзначили, що 
місцевим бюджетам, як основній фінансовій 
базі органів місцевого самоврядування,  
належить  особливе місце в бюджетній 
системі України; важливою є їхня роль у 
соціально-економічному розвитку території, 
адже саме з місцевих бюджетів здійснюється 
фінансування закладів освіти, культури, охо-
рони здоров’я, молодіжних програм тощо. 
Було підкреслено, що сьогодні гостро постає 
проблема вироблення дієвого механізму, який 
би забезпечив підвищення ефективності ви-
користання коштів місцевих бюджетів, їхнє 
цільове спрямування. 

Серйозно підійшли до вивчення про-
блем функціонування місцевих бюджетів в 
Україні члени наукового студентського гуртка 
“Фінансовий простір”.

Із доповіддю на тему “Проблеми форму-
вання  місцевих бюджетів” виступив студент 
групи Фмф-41 Олексій Шевченко, який  звер-
нув  увагу на основні проблеми, пов’язані із 
формуванням місцевих бюджетів та окреслив 
шляхи їхнього вирішення.

Студент групи Фмф-41 Олексій Спасів у 
своїй доповіді “Місцеве оподаткування: реалії 
та перспективи” проаналізував напрямки 
реформування місцевого оподаткування. 
Студентка групи Ф-21 Анна Марчук у доповіді 
“Соціальна спрямованість видатків місцевих 
бюджетів” показала роль видатків місцевих 
бюджетів у задоволенні суспільних потреб.

У доповіді “Зміцнення фінансових основ 
місцевого самоврядування в умовах форму-
вання  ринкового середовища” студентка групи 
Фмф-41  Тетяна Адамська звернула увагу на 
особливості діяльності органів місцевого са-
моврядування та окреслила основні напрями 
зміцнення їхньої фінансової незалежності.

Між доповідачами та учасниками кругло-
го столу відбулись цікаві дискусії. Зустріч за-
вершилася взаємною подякою її учасникам та 
спільним фото на згадку, що стане  ще одним 
заповненим аркушем фотоальбому нашого 
наукового гуртка.

Місцеві бюджети в 
Україні:

реалії та перспективи 
функціонування

Тетяна МЕДиНСЬкА, Ольга МОрАВЕлЬ, студенти 
групи  Ф-24, члени наукового гуртка “Фінансовий 

простір”  
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Уже доброю традицією для студентсь-
кого наукового гуртка кафедри банківської 
справи “Банківський аналітик” стала науково-
пізнавальна поїздка в Музей грошей при 
Національному банку України. 

Цьогорічна поїздка була запланована 
на 25 листопада 2009 року, але у зв’язку з 
епідеміологічною ситуацією в країні члени 
“Банківського аналітика” мали змогу побувати 
у столиці та здійснити свою заповітну мрію 
- відвідати центральний банк нашої держави 
тільки 11 грудня цього року.

Київ зустрів майбутніх банкірів морозною 
погодою та легким снігопадом, але це не за-
вадило студентам цікаво провести час та зба-
гатитись знаннями про історію та становлення 
грошового обігу на теренах України. 

Незабутні враження залишились у членів 
гуртка від відвідин бібліотеки Національного 
банку України, працівники якої ознайомили 
студентів з науковими надбаннями, багато-
томними словниками та енциклопедіями. 
Учасники “ Банківського аналітика” мали 
можливість відшукати цікаву їм інформацію з 
допомогою привітних працівників бібліотеки 
та електронної пошукової системи. 

Наступним етапом поїздки став похід у Му-
зей грошей при НБУ. Студенти переконались у 
високому рівні професіоналізму працівників 
центробанку та строгому дотриманні усіх 
вимог для забезпечення надійного захисту та 
безпеки емісійного центру держави.

Члени студентського наукового гуртка 
“Банківський аналітик” ознайомилися з 
грошима стародавнього світу та їх поступо-
вою еволюцією, аж до сучасних банкнот та 
монет. Цікава розповідь екскурсовода була 
доповнена представленою колекцією грошо-
вих експонатів та їх дублікатів. Наприкінці 
екскурсії завідуюча музеєм подарувала кожно-
му члену гуртка пам’ятну брошуру “З історії 
грошового обігу України” та Каталог банкнот 
та монет України.

Ус і  члени  гуртка ,  як і  в ідв іда ли 
Національний банк України, не тільки весело 
провели час у колі друзів, а й отримали прак-
тичний урок з різних фахових дисциплін та з 
гордістю можуть поділитись набутими знан-
нями з однокурсниками. Адже, як говорить 
народна мудрість, краще один раз побачити, 
ніж десять раз почути!

 Наталія МАкСиМОВич,
 студентка 4-го курсу ФББ 

10 грудня  2009 року студенти Україно-
Нідерландського факультету економіки та 
менеджменту взяли участь у 4-ій науковій 
студентській конференції УНФЕМ на тему: 
“Розвиток ділових комунікативних навичок 
майбутніх менеджерів”, яка була організована 
кафедрою ділової комунікації та організаційної 
поведінки. Студенти мають  брати безпосеред-
ню участь у проведенні наукових досліджень, 
уміти аналізувати та узагальнювати отримані 
наукові результати, а також представляти ре-
зультати своїх досліджень науковій спільноті 
шляхом виступів та обговорень на семінарах 
і конференціях. Для того, щоб надати мо-
лодим науковцям більше можливостей для 
оприлюднення результатів своєї наукової та 
інноваційної діяльності, для розвитку пре-
зентативних та комунікативних навичок, на 
УНФЕМ щорічно проводяться студентські 
наукові конференціі. 

Досвід участі у подіях такого типу виховує 
в нас, як у майбутніх успішних людях, на-
вички публічного мовлення, самоорганізації, 
вміння працювати колективно. В подальшому 
професійному житті ми неодноразово будемо 
брати участь у  конференціях, зборах, на-
радах тощо. Перед нами стоятиме проблема: 
а чи зможу я виступити з промовою перед 
великою аудиторією?... Наш факультет дає 
змогу відповісти завчасно, зрозуміти інтереси 
і можливості кожного, спробувати себе у 
різноманітних сферах. Адже все починається 
з малого. Отримавши зараз такий досвід, ми 
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будемо почувати себе впевнено у майбутньо-
му. Виступивши з доповіддю на конференції, 
кожен учасник здобув неоціненний досвід.  
Адже траплялися непередбачувані обста-
вини, що вимагали від нас миттєвої реакції 
та вміння вчасно побороти внутрішній 
стрес і діяти. Взявши урок із факультетської 
конференції, ми впевнено зможемо брати 
участь в університетських, регіональних, 
всеукраїнських, а можливо, і міжнародних 
наукових  конференціях. Будь-яка велика 
подорож починається з першого кроку. Ми 
щиро вдячні викладачам нашого факультету 
за надану можливість взяти участь у науковій 
конференції. 

Цікаву доповідь підготували Зариш-
няк Володя і Кучинська Ілона про те, як 
необхідно готуватися до ділового інтерв’ю, 
для того щоб успішно влаштуватися на 
роботу, і були нагороджені першим місцем. 
Наталя Величко і Оксана Затильна вразили 
глибокою презентацією про толерантність 
і були нагороджені  другим місцем. Про 
те, як працює людська пам’ять і як її роз-
вивати розповідали Штокало Юлія і Легка 
Олена і  завоювали третє місце. Загалом, у 
конференції взяли участь понад 23 учасники, 
вони презентували про лідерство, невербальні 
комунікації, типи темпераментів особистості 
та ін. Було дуже цікаво,  всі студенти УНФЕМ 
щиро вітають переможців!

Тетяна кОрПАН, 
Ірина кУхАрчУк  (МУНАД-31) 

 майБУтНі меНеджери розВиВали ділоВі 
комУНікатиВНі НаВички

мене часто запитували, чи хотів би я 
повернутись в данію? 

Коли вперше приїхав в Данію, то мене зди-
вувало, що це нордична країна, а у середині 
січня, як і цілу зиму, температура повітря 
коливалась приблизно 0 градусів за Цельсієм, 
а в Україні у день мого від’їзду було уже  -10! 
Клімат у Данії в загальному відрізняється 
від нашого своєю надмірною вологістю, 
частими сильними вітрами  та загальною 
стабільністю.

Данська система освіти відрізняється 
від нашої, студентам тут надається велика 
можливість вибору не лише університету 
чи спеціальностей, а й самих предметів та 
навіть форм іспиту. Наприклад, у мене про-
тягом семестру були лише лекційні заняття, 
жодних поточних контролів знань, більшість 

матеріалу призначена для самостійного 
вивчення, а викладач лише спрямовує та 
допомагає із незрозумілими питаннями, які 
виникли під час опрацювання матеріалу. 

Практично необмежений і зручний доступ 
до інтернету чи підручників. У мене іспит про-
ходив у усній формі, 20 хвилин на підготовку 
і 20 хвилин на коротку відповідь і подальшу 
дискусію з екзаменаторами. Надзвичайно 
високий рівень комп’ютеризації процесу 
навчання. Зайшовши на сайт університету, 
ввівши свій логін та пароль, можна знай-
ти всю необхідну інформацію, яка тебе 
стосується, твій розклад, лекційний матеріал, 
індивідуальні завдання,оцінки, рекомендації,  
загальні оголошення та багато іншого.

Мешканці  Данії  дуже приязні  та 
комунікабельні.Працюючи на Данському 
підприємстві, я помітив, що  дистанція між 
робітником і керівником  незначна, і можна 
вільно спілкуватися із людьми, які стоять 
вище за тебе на службовому рівні, так як із 
колегами. 

Але ставлення до роботи у них над-
звичайно серйозне — під час роботи немає 
жодних відволікань, ти просто робиш роботу 
швидко, якісно і без перерв, або це зробить 
хтось інший.

Орхус — одне із найстаріших міст в Данії, 
друге за величиною. Вражає неймовірна 
чистота і самобутність споруд міста, ці вра-
ження, цю атмосферу яка там панує, нелегко 
передати словами. 

а ви ще чекаєте на мою відповідь? 
я кажу «так».

семестр В даНії — НордичНій країНі

Святослав ОлІЙНик, МЕУН-41, 
Україно-Нідерландський факультет

економіки та менеджменту 
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 Минулого року мені пощастило поїхати 
на навчання по обміну в Данію, а саме в друге 
за величиною місто після Копенгагена - Ор-
хус. Навчалась я в Aarhus School of Business 
(ASB). Я провела там цілий рік і гарних 
вражень назбиралось дуже багато, тому хочу 
ними з вами поділитися.

Почнемо з самої країни. Данія просто 
казкова. Все таке маленьке, чисте, акуратне. 
Приватні будиночки дуже маленькі з гарнень-
кими двориками і акуратно вистриженою 
травою, а багатоповерхівки мають усього 
три-чотири поверхи. Вікна у будинках дуже 
великі...  Там ніхто ні від кого не ховається. 
У Данії ти потрапляєш у дуже спокійну ат-
мосферу. Навіть в Копенгагені немає такої 
метушні, як у Києві. Все дуже розмірено. 

А от студентське життя аж ніяк не 
спокійне. Викладачі, як і у нас, сумувати 
не дають. Точніше, студенти самі знають, 
що сумувати ніколи. У Данії більше уваги 
приділяється не лекціям і практичним, а 
індивідуальному навчанню, і студенти часто 
після пар зустрічаються зі своїми одногрупни-
ками, щоби повчитися разом. Зустрічаються 
вони в студентському кафе, чи в бібліотеці, 
чи на студентському подвір’ї. І хлопці ні в 
чому не відстають від дівчат, сидять після 
пар з горою книжок, з ноутбуками, з бутер-
бродами і кавою. Протягом усього семестру 
викладачі дають деякі завдання, але вони 
не є обов’язковими, і студенти виконують 
їх добровільно, а оцінки виставляються для 
того, щоби студент побачив, який у нього 
рівень. Ці оцінки ні на що не впливають. 
Остаточна оцінка за весь курс —  за іспит. 
Іспити в університеті є усні,  письмові, а є і 
такі, що протягом семестру ти робиш якийсь 
дослідницький проект, а на іспиті його 
захищаєш. Є також іспит “на дому”, на який 
тобі дається 12 годин. 

 Відпочивати студенти починають 
з четверга, коли всі вони збираються в 
університетському клубі “Klubben”. Це в них 
як традиція. Іншою традицією є вечірки в 
гуртожитку щосуботи. У моєму гуртожитку 
якось була dress-up party, кожен придумував 
собі костюм — було весело... Також можна 
піти на дискотеки в місто, в Орхусі є навіть 
дискотека на човні. Студентське життя дуже 
насичене і сумувати нема часу!

На завершення хочу сказати всім тим, хто 
думає їхати чи ні на  навчання за кордон, — не 
сумнівайтеся, а пакуйте чемодани! Збагачуйте 
свій досвід і знання! Сміливо йдіть  до своєї 
мрії, і вона обов’язково здійсниться!

Мар’яна САкОВСЬкА, студентка 4-го 
курсу Україно-Нідерландського факультету 

економіки та менеджменту

Такими віршованими словами розпочалась 
інформаційно-виховна година “Україна проти 
СНІДу”, яка відбулась 9 грудня 2009р. о 15:00 
год. в актовій залі ТНЕУ.  Документальний 
фільм “Правда про СНІД” показав присутнім 
існуючу проблему ВІЛ інфікованих. Дізнатися 
більше про те, яка ситуація існує сьогодні 
та які заходи вживає держава  щодо про-
блеми ВІЛ допомогли  запрошені  заступник 
головного лікаря студентської поліклініки 
ТНЕУ Петро Вакіряк  та головний лікар об-
ласного комунального центру профілактики і 
боротьби зі СНІДом Володимир Носко. З осо-
бливою цікавістю студенти слухали  виступ 
Дениса Григор’єва —людини, яка особисто 
зустрілася із проблемою СНІДу. Він поділився 
із молоддю історією свого життя і подіями, 
що призвели до інфікування ВІЛ, закликаючи  
слухачів до ведення здорового способу життя, 
як єдиного методу захисту від СНІДу.

Присутні мали можливість оцінити 
конкурсні роботи, представлені студентами 
ТНЕУ, розглядаючи плакати та рекламні 
відеоролики з теми “Україна без СНІДу” (див. 
фото внизу). Компетентне журі, головою 
якого була викладач кафедри психологічних 
дисциплін Галина Кучер, визначило найкращі 
роботи. ІІІ місце у конкурсі плакатів зайняли 
групи УПЕП - 22, УПЕП - 11 УПЕП - 11,  
УПЕП - 11  факультет економіки управління та 
група МТС - 11 факультет аграрної економіки 
та менеджменту,  другу сходинку посіли гру-
пи СР - 21, СР - 21 юридичного факультету. 
Перемогу здобула робота групи ПЗАС-32 
факультету комп’ютерних  інформаційних 
технологій.  

Оцінені були і відеоролики,  яких, на жаль, 
було небагато, адже такий конкурс у стінах 
Університету проводився вперше. Але і тут 
були нагороджені — ІІ місце дісталось групі 
МТС-11 факультету аграрної економіки та 
менеджменту, І місце зайняла  відеоробота 
групи ПЗАС -11 факультету комп’ютерних  
інформаційних технологій. 

Усі учасники отримали грамоти та цінні 
подарунки від первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ. 

Та найголовнішим подарунком для 
присутніх стало усвідомлення того,  що коли 
людина не хоче стати ВІЛ-позитивною, вона 
живе так, щоби залишитись здоровою.

 Методист  Оксана БАлУЦЬкА  
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Сміливо вирушайте 
назустріч своїй мрії!

обережно: сНід!
Україна проти СНІДу

“життя вже ледь 
жевріє від недуг.
сНід умертвляє
 всі живі надії...
розумная порада - 
це твій друг.
Почуй це 
і зміни 
немудрі дії”.

 Протягом чудових чотирьох місяців 
восьмеро студентів факультету аграрної 
економіки і менеджменту проходили прак-
тику в Німеччині. Наше перебування за 
кордоном розпочалося дводенним навчально-
пізнавальним семінаром. Ми отримали змогу 
ознайомитись з інформацією про господар-
ство землі Брандербург, де безпосередньо 
і проходила наша практика, з культурою і 
звичаями Німеччини. І хоча навчання су-
проводжувалось веселими іграми і цікавими 
конкурсами, все ж страх перед невідомим, ще 
тоді не досконале знання мови неабияк змуси-
ло нас хвилюватись. Але вже дуже швидко ці 
відчуття переросли в зацікавленість і велике 
бажання працювати, адже іноземний досвід 
ведення сільського господарства і викори-
стання новітніх технологій зацікавив і вразив 
кожного із нас. Так день у день ми навчались 
і відкривали для себе щось досі невідоме. В 
усьому завжди готовий допомогти власник 
підприємства і  дружній колектив. 

Для нас було організовано ще один 
семінар, де ми ознайомились із діяльністю 
деяких німецьких підприємств, організацій, 
відвідали Берлін і Потсдам. 

Ще одним яскравим спогадом для нас 
назавжди залишиться поїздка в Париж. Про-
гулянки затишними вуличками, величний 
Лувр, Notre - Dame de Paris, Тріумфальна 
арка, ну, і звичайно, відома всім Ейфелева 
вежа вразили своєю красою кожного із нас. 
Завершилась наша практика третім семінаром, 
на якому ми успішно захистили свої звіти про 
проходження практики та подякували нашим 
хорошим німецьким організаторам. 

Ось так швидко промайнув цей час — час 
пізнань і відкриттів. Ми впевнені, що набуті 
знання в подальшому будуть нам допомагати 
поліпшувати і розвивати стан українського 
господарства, адже це чудовий досвід, який 
повинен бути неодмінно використаний. 

Хочеться висловити щирі слова подяки 
декану факультету аграрної економіки та ме-
неджменту Гевку Роману Богдановичу та його 
заступнику  Горлачуку Миколі Анатолійовичу 
за надані підтримку та допомогу.

Валентина ГІрНА (ФАЕМ)

Студенти ФАЕМ 
проходили практику 

в Німеччині

Танцює «рожева пантера»  (художній керівник 
любов Гриневич)
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Çіðêà â Íåáі  çàÿñíіëà... Ñíіã âñå îïàäà... Âіä÷èíÿéòå, ëþäè, äâåðі,  іäå Êîëÿäà.
Äçâіí âåñåëèé ñïîâіùàº Íîâèíó ç íîâèí: ІІІIñóñ Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ — Ñëàâíèé Áîæèé Ñèí! І

У  г р у д н і  с в я т к у ю т ь 
свій ювілей начальник 
автотранспортної дільниці 
Василь Іванович П’єх; 
інспектор Нововолинського 
факультету Галина Іванівна 
Савік; викладач кафедри 
міжнародних фінансів Ган-
на Олексіївна Булавська; 
ст.лаборант кафедри безпеки 
життєдіяльності людини Га-
лина Іванівна Савчук; до-
цент кафедри автоматизова-
них систем і програмування 
Ігор Сергійович литвин.

Ми щиро вітаємо Вас із великим святом 
і усім бажаєм радості багато! хай сміється 
Сонце з неба повсякчас, троянди розкішні 
хай квітнуть для Вас; нехай для Вас буде 
кожен день привітним; хай вік буде щедрим, 
як калинове суцвіття!

 ВітаННя НаШим 
ЮВілярам!

Проект “Стань лідером” показав, що 
поєднання студентського креативу та 
ґрунтовності й винахідливості молодих 
вчених може дати блискучий результат — 8 
з 10 проектів, які було презентовано, захищали 
представники ТНЕУ, лише наші студенти й 
викладачі від Тернопільської області боро-
тимуться за право стати лідером в півфіналі 
конкурсу в Києві. Я гордий, що переможцем 
регіонального етапу став саме член Ради мо-
лодих вчених ТНЕУ Віктор Михайлюк. Це є 
свідченням того, що сподівання, які покладає 
на нас ректорат, ми реалізовуємо, а Рада мо-
лодих вчених Університету стала справжньою 
кузнею лідерів. 
Григорій  МОНАСТирСЬкиЙ, голова ради моло-

дих вчених ТНЕУ

Проект став новим досвідом спілкування. 
Під час роботи в групі приємно було конста-
тувати,  наскільки наші студенти ініціативні і 
небайдужі. Абсолютно всі учасники відбору, 
з якими мені довелось спілкуватись, світились 
ідеями, як покращити життя тернопілля.

На мою думку, конкурс багатьом дав 
можливість бути почутими, що є надзвичай-
но важливим. Варто просити керівництво 
ТНЕУ поміркувати над створенням подібного 
щорічного проекту в межах Університету. Це 
дало б можливість більш ефективно виявляти 
самородки серед наших безперечно таланови-
тих студентів і викладачів.

  “Хай серця очистяться
   Щирю молитовою,
  Хай веде щоденно нас істина свята,
 Щоб акордом вдячності
 Пісня ця полинула,
Щоб від серця славила 
                      вся земля Христа!”
В передріздвяні  дні очищаються наші 

душі в очікуванні Різдва, наповняються наші 
серця духовним торжеством, за кілька тижнів 
радісна звістка пролетить українськими про-
сторами, різдвяні дзвоники даруватимуть 
людству свято всепрощення і любові.  У цей 
час нам так хочеться піднятися над  сірою 
буденністю, очистити душі і серця, почути 
відповіді на складні життєві питання, знайти 
їх у живому Божому слові, поринути в атмос-
феру таємного і вічного буття. Відгуком на цю 
живу потребу  в актовій залі ТНЕУ відбувся 
вечір духовної пісні і слова “Невичерпне 
Джерело Любові”. З вітальним словом до всіх 
присутніх звернувся Єпископ Тернопільський 
і Бучацький Нестор. У вечорі взяли участь 
член спілки журналістів України, головний ре-
дактор газети “Університетська думка” Марія 
Баліцька, лауреат Всеукраїнських пісенних 
фестивалів Василь Хлистун, автор і вико-
навець власних пісень Олександр Попеляр, 
зразковий ансамбль танцю “Рожева пантера” 
(художній керівник Любов Гриневич), лауреа-
ти міжнародних та всеукраїнських пісенних 
фестивалів Леся Горлицька, Любов Шарган, 
Діана Файко, Тетяна Гриник, Руслана Буковсь-
ка, дует “Вишиванка”. Прозвучали  пісні на 
слова Марії Баліцької, Алли Бінцаровської, 
Євгена Зозуляка, Ніни Бай, музику до яких 
написали Сергій Родько, Олег Зозуля, Леся 
Горлицька, Василь Сорока, Василь Дунець, 
Олександр Попеляр.  

Хочеться вірити, що кожен присутній у 
залі пройнявся духом Божої благодаті, любові 
і всепрощення, бо без віри немає людини, як 
немає її без пам’яті, без відчуття свого роду, 
без вічних, як світ, Біблійних заповідей.                                    

Невичерпне Джерело 
любові

рада молодих вчених — 
кузня лідерів!

Слово — лідеру!

Пригоди команди 
«МірАвіроно»

 у проекті савіка Шустера “стань 
лідером!”

У  ТНЕУ проходив  в ідб ірковий 
регіональний кастинг проекту “Стань 
лідером!” компанії “Савік Шустер Студія” з 
метою пошуку людей, які хочуть присвятити 
свій розум, час, енергію рідному місту, регіону, 
країні та взяти на себе відповідальність за 
власні дії. Перший день кастингу передбачав 
анкетування та співбесіду з усіма бажаючи-
ми. Наступного дня учасники, які пройшли 
початковий етап, працювали у групах над 
створенням власних проектів. Третій день 
став фінальним етапом кастингу, коли лідер 
кожної із груп презентував перед аудиторією 
свою ідею та шляхи її втілення. 

За підсумками регіонального відбору  
лідерами стали: Михайлюк Віктор - викладач 
юридичного факультету, Сопель Марта - сту-
дентка 4 курсу юридичного факультету, Чор-
нопиский Роман - студент 2 курсу факультету 
міжнародного бізнесу та менеджменту, Мар-
шалок Тарас - викладач факультету фінансів, 
Пасічник Наталія - студентка 5 курсу факуль-
тету комп’ ютерних інформаційних технологій 
та Гейна Іван - випускник факультету фінансів. 
Вітаємо переможців відбіркового туру та 
бажаємо їм стати найкращими у реаліті-шоу!

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

У відбірковому регіональному кастингу 
проекту “Стань лідером!” компанії “Савік 
Шустер Студія” команда-переможець 
“МірАвіроно” презентувала проект “Шанс 
на життя”. Ідея проекту належить Радиці 
Роману та Свірській Ользі. Членами команди-
переможниці є Радиця Роман, Свірська Ольга, 
Ротман Надія, Романюк Ірина, Семенюк Роман, 
Сліпенький Андрій, Чемеринська Оксана, Са-
ламаха Іванна, Сейтаблаев Арсен та Постніков 
Володимир — дякую усім за підтримку, 
спільну активну роботу над підготовкою та 
презентацією проекту, креативні ідеї, віру в 
перемогу та надзвичайно теплу та дружню 
співпрацю! Ми з першої хвилини спілкування 
стали єдиною командою! Члени команди про-
понували проекти, починаючи від розвитку 
туристичних пам’яток Тернопілля — до ство-
рення цвинтару для домашніх тварин. 

Щиро вірю, що разом із цією сильною 
командою ми реалізуємо наш проект “Шанс на 
життя”, який має на меті зменшити кількість 
абортів, сприяти усиновленню дітей та до-
помагати як психологічно, так і юридично, 
у безвихідних, на перший погляд, ситуаціях 
непланованої вагітності. Ми віримо, що саме 
цей проект внесе позитивні зміни у вирішення 
цих важливих соціальних проблем.

Запрошуємо молодих активних людей, 
громадські організації, підприємства та уста-
нови до співпраці!   

лідер команди Марта СОПЕлЬ, 
студентка юридичного факультету

Вітаємо переможців 
проекту «Стань лідером!»

Віктор МихАЙлЮк,
викладач кафедри теорії та історії держави і 

права ЮФ ТНЕУ

  студенти тНеУ ніколи не втрача-
ють доброго гумору, навіть коли сесія “на 
носі”, команди веселих і найкмітливіших 
підкорюють різноманітні ліги кВН. 

Нещодавно наша команда побувала у 
Хмельницьку — на Подільській лізі КВН, де 
виступали команди з різних куточків України, 
навіть з найвіддаленіших. Учасники були 
сильно підготовленими, проте конкуренція  
між командами, практично, не відчувалась, 
— усі були підтримкою та порадниками одне 
одному. У гардеробній для хорошого  настрою 
кавеенщиків лунали жарти та пісні, усюди був 
сміх та позитив.  

Звичайно, перед виступом ми  дуже хви-
лювалися, та, вийшовши на сцену, усі хви-
лювання зникли — наша команда, як і інші, 
викладалась на повну. 

Атмосфера позитиву  підтримувалась 
увесь вечір, у пам’яті залишилось багато 
гарних спогадів. 

Зараз ми з нетерпінням чекаємо наступно-
го туру і зустрічі з новими знайомими.

Оксана ВОрОНЮк, ФУПС-11, ФФ, учасниця 
команди “Форс-мажор”

для довідки: на Подільській лізі висту-
пило 27 команд. Призові місця розділились 
таким чином: ііі місце - “оптом дешевше” 
(тернопіль); іі- “Наивность” (кіровоград), 
і-VIP (тернопіль)”. кВН команди тНеУ 
“форс-мажор” та “TeNEsY” пройшли у на-
ступний тур, тож  ми вітаємо їх і бажаємо 
подальших успіхів!

«Форс-Мажор» 
і «TeNEsY» знову 

«веселитимуть народ»!
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Çèìîíüêî ÷óäîâà, çèìîíüêî çàâçÿòà, òè ùîðàç ïðèíîñèø íàì âåëèêі  ñâÿòà: 
íà Àíäðіÿ — æàðòè, Ìèêîëàé — ãîñòèíöі...  Ðіçäâî Õðèñòîâå... É âîãíі íà ÿëèíöі...  (Ìàðіÿ Áàëіöüêà)

    Ìèñòåöòâî òіëà,  ñâîáîäà äóõó — öå âñå ïîâ’ÿçàíî іç 
ðóõîì.… Ðóõ ïîâ’ÿçàíèé іç òàíöåì,  òà íå ïðîñòèì,  à íàðîäíèì,  
àâòåíòè÷íèì.  Çáіãàº  ÷àñ,  çìіíþþòüñÿ ìîäíі  òåíäåíöі¿,  àëå 
òå,  ùî çàêëàäåíî ó íàñ ãåíåòè÷íèì êîäîì,  íåçìіííå. 

Ó ÒÍÅÓ ïіä êåðіâíèöòâîì Âàñèëÿ Ëóöіâà ïðàöþº  íàðîäíèé 
àìàòîðñüêèé àíñàìáëü òàíöþ “Ïðîëіñîê”. Àêòèâíі   ñòóäåíòè 
âіäòî÷óþòü ñâîþ ìàéñòåðíіñòü íàðîäíîãî òàíöþ. Êîëåêòèâ 
íàðàõîâóº   ïðèáëèçíî 30 ó÷àñíèêіâ іç ðіçíèõ ôàêóëüòåòіâ  
íàøîãî Óíіâåðñèòåòó.  

Â ðåïåðòóàðі àíñàìáëþ — íàðîäíі, àâòåíòè÷íі  òàíöþâàëüíі  
êîìïîçèöі¿, òàíöþâàëüíі  ñóïðîâîäè äî õóäîæíіõ íîìåðіâ 
âîêàëüíèõ êîëåêòèâіâ Óíіâåðñèòåòó. Êîëåêòèâ — ïîñòіéíèé 
ó÷àñíèê óíіâåðñèòåòñüêèõ çàõîäіâ,  ìіñüêèõ òà îáëàñíèõ 
ñâÿò,  òåëåïðîåêòіâ. Õóäîæíіé êåðіâíèê  åíåðãіéíî çàïàëþº  
ó÷àñíèêіâ àíñàìáëþ,  і  âèõîäÿòü ó ñâіò òàêі   æâàâі  òà âåñåëі 
íîìåðè  ÿê “Çèìîâі âіçåðóíêè”,  ñþæåòíèé òàíåöü “Ïåòðóñü”,   
õîðåîãðàôі÷íà êîìïîçèöіÿ “Âîëîñüêі  âå÷îðíèöі”. Ìèíóëîðі÷ 

“Ïðîëіñîê” ñòàâ ëàóðåàòîì  Âñåóêðà¿íñüêîãî òàíöþâàëüíîãî 
êîíêóðñó “×åðâîíà êàëèíà”,  à íèíі  ïðèñòóïèâ äî âèâ÷åííÿ 
íîâîãî òàíöþ “Êóáàíñüêі  ïåðåñòóïè”.

 Øàíîâíі  ñòóäåíòè, âè ÷óäîâî çíàºòå,  ùî ïðîÿâèòè ñåáå 
íіêîëè íå ïіçíî. Òîæ ÿêùî âіä÷óâàºòå â ñîáі ðèòìè, ïåðåâіðåíі  
ñòîëіòòÿìè,  ïðèõîäòå ùîâіâòîðêà òà ùî÷åòâåðãà ç 16.00 äî 
18.00 ãîä.  ó äåïàðòàìåíò ãóìàíіòàðíî¿ îñâіòè òà òâîð÷î¿ 
ñàìîðåàëіçàöі¿ ìîëîäі  (êîðïóñ ÒÍÅÓ), é ðåàëіçîâóéòå ñåáå â 
òâîð÷îìó êîëåêòèâі  íàðîäíîãî àìàòîðñüêîãî àíñàìáëþ òàíöþ 
“Ïðîëіñîê”.

НАрОДНиЙ, АВТЕНТичНиЙ “ПрОлІСОк”НАрОДНиЙ, АВТЕНТичНиЙ “ПрОлІСОк”

І приходив святий 
Миколай... 

Áіëüøå òèñÿ÷і  äіòî÷îê  
ïðàöіâíèêіâ ÒÍÅÓ áóëè 

ñëóõíÿíèìè, ÷åìíèìè, äîáðå 
â÷èëèñÿ,  —  é îòðèìàëè 

ùåäðі  äàðóíî÷êè âіä ñâÿòîãî 
Ìèêîëàÿ. Àäæå ñâÿòèé 

Ìèêîëàé óñå áà÷èòü, óñå çíàº 
— âіí çà äіòî÷êàìè ç Íåáà 

íàãëÿäàº...  
É íàïðèêіíöі  ãðóäíÿ — ó 

íі÷êó çîðÿíó,  êàçêîâó 
ñâÿòèé Ìèêîëàé ïðèéäå äî 

äіòî÷îê çíîâó!

«Світла радість різдвяного Дива»
çàïðîøóº óñіõ ïðàöіâíèêіâ Óíіâåðñèòåòó іç ðîäèíàìè 

òà ñòóäåíòіâ íà ñâÿòêîâó êîíöåðòíó ïðîãðàìó, 
ÿêó ïîäàðóþòü 12 ñі÷íÿ 2010 ðîêó õóäîæíі  êîëåêòèâè 

äåïàðòàìåíòó ãóìàíіòàðíî¿ îñâіòè òà òâîð÷î¿ 
ñàìîðåàëіçàöі¿ ìîëîäі  ÒÍÅÓ. 

Бублики — у в’язочці, а дива — 
у казочці

25 ãðóäíÿ 2009 ð. äіòè ïðàöіâíèêіâ Óíіâåðñèòåòó 
ïîáóâàëè ó íîâîðі÷íіé êàçöі,  ÿêó ïîäàðóâàëè ¿ì 

ñòóäåíòè òà ïðàöіâíèêè äåïàðòàìåíòó ãóìàíіòàðíî¿ 
îñâіòè òà òâîð÷î¿ ñàìîðåàëіçàöі¿ ìîëîäі  çà ñïðèÿííÿ 

ïðîôñïіëêîâîãî êîìіòåòó і ðåêòîðà ÒÍÅÓ Ñåðãіÿ Þðіÿ.

Íåçàëåæíî âіä âіêó, ìè 
âіðèìî ó êàçêó  і   ÷åêàºìî 
ïîäàðóíêіâ.  Öіêàâî,  à 
ÿêèõ  ïîäàðóíêіâ  î÷іêóþòü 
ñòóä åíòè   ÒÍÅÓ  â і ä 
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ?

Iðèíà Âіâñÿíà  (ÓÍÅÔ, 
ãðóïà ÌÅÍ-31): «Ó öåé 
äåíü õî÷åòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ 
â äèòèíñòâî,  òîìó áàæàþ 
ïóõíàñòîãî ñíіãó,  ñîëîäêîãî 
êіíäåð-ñþðïðèçó і ãîðùèê ç 
ìåäîì âіä Âіííі  Ïóõà».

Íàäіÿ Ðîòìàí (ÔÎÀ, ãðóïà 
ÐÊ-43): «Êâàðòèðó,  ìàøèíó і 
âñå òå,  ùî çàðàç òàê ïîòðіáíî.. 
Ïðàâäà,  íàâðÿä ÷è öå âñå 
ïîìіñòèòüñÿ ïіä ïîäóøêîþ».

Ñåðãіé Áàëóöüêèé (ÔÔ, 
ãðóïà ÔÓÏÑ-31): «×åêàþ 
íà ïî¿çäêó äî Ïîëüùі  íà 
ñåìåñòðîâå íàâ÷àííÿ ç 
ïіäâèùåíîþ ñòèïåíäіºþ».

Àíÿ Êëîñ (ÔÔ, ãðóïà 
ÔÓÏÑ-31):  «×åðâîíèé 
äèïëîì — çàãîðíóòèé ó 
ïîäàðóíêîâó ôîëüãó...»

Î ë ÿ  Ô î ñ ò à ê î â ñ ü ê à 
(ÓÍÅÔ):  «Õî÷ó ôðåäêó — 
äåêîðàòèâíó, äóæå êëàñíåíüêó 
òâàðèíêó...»
Âіðèìî,  ùî  Ñâÿòèé 

Ìèêîëàé ïî÷óâ óñіõ!


