
Саме Бог руками людини малює і здійснює у природі намічений Ним план.
Кожне бажання збільшує силу людини, щоби виконати основне бажання - ціль душі.

Виходить з 28 жовтня 1994 року     
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Вперше в Україн і  по-
бачила св іт книга «100 
н а й а в т о р и т е т н і ш и х 
випускників Тернопільського 
національного економічного 
університету», у якій пред-
ставлено кращих із кращих 
з-понад 200 тисяч вихованців, 
які здобули путівку в життя 
саме у нашому вищому нав-
чальному закладі.

На презентацію книги 
з'їхалися до рідної Alma-mater 
численні достойники, щоби 
вкотре засвідчити свою шану 
вузові, який дав  кожному із них 
гідну путівку в життя.

Відкриваючи урочини, рек-
тор Університету, д.е.н., 
професор Сергій Юрій на-
голосив, що слава і гордість 
вищого навчального закладу 
сьогодні - це саме ті випускни-
ки, які домоглися найбільших 
успіхів у праці та житті. 
Але доля у них склалася б 
зовсім по-іншому, якби вони 
свого часу не прийшли вчи-

СЛАВА І ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ - 
ВИПУСКНИКИ!

тися до Тернопільського 
національного економічного  
університету. 

Нині ж випускники ТНЕУ  
беруть активну участь у 
творенні держави України 
на відповідальних посадах 
в Адміністрації Президен-
та України, Верховній Раді 
України, Кабінеті Міністрів 
Ук р а ї н и ,  у  в и р о б н и ч і й , 
банківській сферах, а також 
у царинах культури і спорту. 
Географія їх діяльності - 

майже усі регіони України, а 
також сусідні держави. 

Кожен із 100 представ-
лених у книзі випускників до-
водить своєю життєвою 
долею, що його успіх розпо-
чався саме у стінах рідного 
Тернопільського фінансово-
економічного інституту. 
Тернопільського інституту 
народного господарства, 
потім Тернопільської академії 
народного господарства та 
Тернопільського державного 
економічного університету, 
а нині - Тернопільського 
національного економічного 
університету.

100 найавторитетніших 
випускників ТНЕУ отримали 
з рук ректора книги. А Депар-
тамент гуманітарної освіти 
та творчої самореалізації 
молоді підготував для гостей  
цікаву концертну програму. 
Були на святі й квіти, і по-
дарунки, і сльози радості від 
зустрічі з власною юністю... 

Рідне місто моє!

21 квітня 2010 року 
У к р а ї н с ь к о - п о л ь с ь к а 
програма фінансів і 
страхування ТНЕУ 
організувала і провела 
конкурс „Рідне місто моє”, 
де було представлено 5 
презентацій, що висвіт-
лювали історію міста 
Тернополя, культуру, 
промисловість, визначні 
пам’ятки і місця, наукові 
досягнення, видатних осіб 
та ін. У конкурсі взяли 
участь студенти групи 
ФУПС-11: Дейнега Наталія,  
Красновський Олександр, 
Мельничук Ярослав,  
Пелюшенко Ярослав, Шупа 
Леся. Перемогу виборов 
першокурсник Мельничук 
Ярослав, який отримав 
сертифікат на право 
безкоштовної участі у 
Літній школі польської 
мови і культури (м. Жешув, 
Республіка Польща) із 5 по 
12 липня 2010 року. Решта 
учасників отримали заохо-
чувальні призи, подарунки і 
переваги у відборі на нав-
чання за обміном в одному 
із провідних навчальних 
закладів Польщі, з якими 
співпрацює Університет.

На фото: переможець 
конкурсу Ярослав Мельничук



Перш, ніж зможеш пізнати Істину, 
мусиш навчитися жити істинним життям.
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 вчена рада університетуна книжкову полицю
 історія грошей і 

банківництва

 наші вітання!

– навчальний посібник, авторами якого є г. М. 
Марковецька, Марковецький р. Ю., побачив світ 

у видавництві тнеу «економічна думка»
Відповідно до програми, в навчальному посібнику 

розкрито зміст основних тем дисципліни “Історія грошей і 
банківництва”, що відображають базові теоретичні аспекти 
сутності таких економічних категорій, як гроші, грошовий 
обіг, інфляція, банки. Досліджено історію грошей у 
взаємозв’язку з історією господарства, економічною історією, 
історією економічних учень, історією держави, археологією, 
нумізматикою, боністикою, історією фінансів тощо.

Посібник містить термінологічний словник основних 
категорій курсу, плани проведення практичних занять, 
тематику рефератів, тестові і контрольні завдання, питання для 
підготовки до заліку, перелік рекомендованої для опрацювання 
літератури.

Видання буде корисним для студентів вищих закладів 
освіти, які навчаються за спеціальностями “Банківська справа”, 
“Фінанси”, а також для аспірантів, викладачів, працівників 
музеїв, краєзнавців і всіх, хто цікавиться нумізматикою та 
боністикою.

Рецензенти: Володимир Грабовецький, д.і.н., професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії 
наук вищої школи України, почесний завідувач кафедри історії 
України Прикарпатського університету імені Володимира 
Стефаника; Ярослав Калакура, д.і.н., академік Академії наук 
вищої школи України, професор, професор-консультант 
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Ігор Гуцал, д.і.н., професор, завідувач кафедри 
банківського менеджменту і обліку Тернопільського 
національного економічного університету.

Фінанси підприєМств
Навчальний посібник, авторами якого є  к.е.н., доцент 

кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Ольга 
Ніпіаліді та  к.е.н., доцент кафедри фінансів Наталія Карпишин, 
підготовлено відповідно до програми курсу «Фінанси 
підприємств» для студентів економічних спеціальностей 
усіх форм навчання. У ньому узагальнено теоретичний та 
практичний досвід у сфері фінансів промислових підприємств 
і висвітлено актуальні питання організації фінансового 
планування, оподаткування, кредитування, фінансового 
забезпечення відтворення основних засобів, формування 
доходів та прибутку. При викладенні матеріалу враховано нові 
законодавчі й нормативні зміни, які відбулись у діяльності 
підприємств, та опрацьовано широкий спектр сучасної наукової 
літератури з цієї проблематики.

Для студентів, аспірантів, викладачів, економістів-
практиків у сфері фінансів.

Рецензенти: Ольга Кириленко, д.е.н., професор,  завідувач 
кафедри фінансів (Тернопільський національний економічний 
університет); Наталія Малюга, д.е.н., професор, завідувач 
кафедри аналізу і статистики (Житомирський державний 
технологічний університет).

8 квітня ц.р. на засіданні Вченої ради Університету ректор, 
д.е.н., професор Сергій Юрій вручив диплом доцента к.е.н. Сергію 
Гродському. Про формування нових навчальних планів ОКР “бакалавр” 
доповів Вченій раді доцент Микола Шинкарик; про затвердження 
розмірів відшкодування за навчання студентів денної і заочної форми 
навчання ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр - доцент Олег Адамів; 
про підпорядкування Кримського НКЦ факультету довузівської, 
післядипломної та магістерської підготовки - професор Григорій 
Журавель; про перейменування напряму підготовки “Кризовий аналіз 
і прийняття рішень” в рамках фахового спрямування “Міжнародна 
економіка” у напрям підготовки “Європейська і міжнародна політика 
та кризовий менеджмент” - професор Євген Савельєв; про роботу 
студентської поліклініки ТНЕУ - головний лікар Володимир Курило; 
про перейменування кафедри менеджменту організацій та 
інвестицій у кафедру менеджменту організацій та інноваційного 
підприємництва - доцент Микола Шинкарик.

Далі Вчена рада рекомендувала до друку навчальний посібник 
“Бухгалтерський облік. Курс лекцій” (автори - О.П.Скирпан, 
Р.Ф.Бруханський) і наукові видання - збірник наукових праць 
“Економічний аналіз”, випуск 5,6 за 2010 р.; збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної конференції “Стан і перспективи 
розвитку обліково-інформаційної системи в Україні” (23-24 квітня 
2010 р.) (доповідали доцент Микола Шинкарик; професор Алла 
Мельник).

У конкурсних справах Вчена рада присвоїла вчені звання 
доцента кафедри фінансів Богдану Малиняку; доцента кафедри 
банківської справи Олександру Пруському та Зоряні Сороківській; 
доцента кафедри суб’єктів господарювання та страхування Ігору 
Стефаніву й обрала за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
німецької мови Андрія Цяпу.

28 квітня ц.р. на засіданні Вченої ради Університету ректор, 
Сергій Юрій вручив диплом доктора економічних наук Миколі 
Матвіїву та дипломи студентам - переможцям олімпіади зі 
страхування.

Про результати роботи підсумкової колегії МОН України за 
2008-2009 навчальний рік та завдання на 2009-2010 н.р. доповів 
Вченій раді доцент Микола Шинкарик; про хід формування нових 
навчальних планів ОКР “бакалавр” - доцент Михайло Чорний; 
про підготовку фахівців за ОКР “бакалавр” за професійним 
спрямуванням “Управління у сфері економічної конкуренції” в межах 
напряму підготовки “Менеджмент” - професор Алла Мельник.

Вчена рада рекомендувала до друку із присвоєнням грифу 
“Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” навчальний 
посібник “Бюджетна система. Вишкіл студій” (за редакцією 
д.е.н., професора С.І.Юрія і д.е.н., професора О.П.Кириленко) 
та навчальний посібник “Соціологія” (автори - А.П.Литвин, 
М.К.Кубаєвський, С.В.Лук’яненко) - доповів доцент М.І.Шинкарик.

Юрист Володимир Кашицький роз’яснив присутнім процедуру 
укладання договорів страхування працівниками Університету.

У конкурсних справах Вчена рада присвоїла вчене звання 
професора кафедри банківського менеджменту та обліку Богдану 
Луціву; доцента кафедри обліку у виробничій сфері Аркадію Богачу; 
доцента кафедри інформаційних систем в економіці ВІЕ Юрію 
Паночишину; доцента кафедри фінансів Галині Погріщук; доцента 
кафедри іноземних мов Наталії Рибіній та Людмилі Собчук й обрала 
за конкурсом на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук 
Миколу Дивака.

Марія Шелестовська, вчений секретар ТНЕУ

У квітні святкували свій ювілей прибиральниця Ірина Іванівна 
Степанюк, сторож-черговий ІФІМ Іван Іванович Бандура; 
доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки 
Лариса Петрівна Запорожан; доцент кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем Ярополк Григорович Притуляк; професор 
кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Ярослав Васильович 
Мех; прибиральниця Ольга Теодорівна Сворак, викладач кафедри 
автоматизованих систем і програмування Любов Михайлівна 
Цебрій; доцент кафедри публічного права Зіновій Степанович 
Гладун; кастелянша Ірина Якимівна Гайда;  прибиральниця ЧІПБ 
Святослава Василівна Кардинал; охоронець Марія Леонтіївна 
Юрківська; доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій 
Марія Іванівна Хопчан; столяр 5 р. Євген Ярославович Цебринський; 
доцент кафедри ІОСУ Григорій Вікторович Сапожник; комендант 
корпусу №1 Марія Арсентівна Юхимчук; комендант корпусу №8 
Марія Павлівна Працовнік.

Вітаємо ювілярів Університету 
і щиро бажаємо усім міцного здоров’я, родинного тепла, 

незгасного оптимізму та многих і благих літ!
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Життєві невдачі не мають значення.
Найбільша невдача - це стояти на місці.

дні науки в університеті

 беЗ роЗвитку науки неМоЖЛиве становЛення 
націонаЛЬного статусу університету

13 квітня ц.р. відбулася Загально-
університетська студентська наукова 
конференція: «Науково-дослідна робота 
студентів: формування особистості 
майбутнього вченого, фахівця високої 
кваліфікації». Робота наукового заходу 
молоді проводилася в секційному та 
пленарному режимах. Склад доповідачів був 
сформований з переможців першого етапу 
конференції, який проводився кафедрами. 
За напрямками наукового пошуку на 
факультетах Університету працювало 14 
секцій, за результатами роботи яких було 
визначено та нагороджено грамотами й 
науковими працями викладачів ТНЕУ 
кращі доповіді студентів. У пленарному 
засіданні взяли участь заступник начальника 
управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації Ігор Равлів, заступник 
Тернопільського міського голови – керуючий 
справами міської ради Леонід Бицюра, 
голова постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики та праці Марія 
Чашка, начальник відділу зовнішніх зв’язків 
та промоції області виконавчого апарату 
обласної ради Назар Яворський. Учасників 
пленарного засідання привітала проректор 
з наукової роботи, професор Алла Мельник. 
Керівники молодіжних наукових організацій 
Університету Григорій Монастирський 
та Володимир Фридель виступили з 
доповідями «Впровадження структурованих 
докторських програм як третього циклу 
освіти в рамках Болонського процесу» та 
«Студентське наукове товариство як осередок 
наукової роботи студентів в Університеті». 
Керівники секцій підсумували їх роботу. За 
результатами конференції буде опубліковано 
збірник тез доповідей студентів. Робота 
студентської конференції довела, що наукові 

дослідження є невід’ємним компонентом 
становлення сучасного фахівця, який завтра 
визначатиме обличчя України.

14 квітня відбулася Загально-
університетська конференція професорсько-
викладацького складу «Економічні, правові, 
інформаційні та гуманітарні проблеми 
розвитку України в умовах економічної 
нестабільності». На пленарному засіданні 
учасників конференції привітали 
перший заступник голови обласної 
державної адміністрації Андрій Фліссак, 
начальник управління зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної та інвестиційної 
діяльності обласної державної адміністрації 
Василь Кравець, Тернопільській міський 
голова Роман Заставний.

У вітальному слові проректор з 
наукової роботи, професор Алла Мельник 
представила наукові здобутки Університету, 
зокрема відзначила значне зростання 
обсягу фінансування наукових робіт в 
2009 році за рахунок диверсифікації його 
джерел. Проректор презентувала методику 
Міністерства освіти і науки України, 
за якою здійснюється оцінка наукового 
потенціалу та результативність наукової 

роботи університетів. За цією методикою на 
основі експертної оцінки МОН України наш 
Університет отримав найвищу категорію 
«А», посівши друге місце після КНЕУ в групі 
«Університети економіки та права» та значно 
випередивши інші виші цієї групи. Жвавий 
інтерес професорсько-викладацького 
складу та дискусію викликали доповіді 
доктора економічних наук Оксани Ляшенко 
«Формування національної концепції 
трансферу технологій», доцента Василя 
Дем’янишина «Проблеми формування 
і реалізації бюджетної доктрини 
України», докторанта Тетяни Кізими 
«Фінанси домогосподарств: теоретична 
концептуалізація та прагматика управління 
в умовах економічної нестабільності» та 
доктора педагогічних наук, професора 
Антатолія Вихруща «Закономірності 
розвитку вищої освіти». У другій половині 
дня конференція працювала в 12 секційних 
засіданнях, які очолювали провідні науковці 
Університету.

Підсумки Днів Науки показали, 
що в Університеті всі наукові школи 
мають реальний науковий доробок, який 
пройшов апробацію на конференції, 
формуються нові напрямки досліджень, 
що засвідчують появу нових наукових 
шкіл і окреслення ролі окремих кафедр у 
науковому супроводі реформ у вищій освіті 
та економічних перетворень в Україні. 
Однак реальне підвищення ефективності 
наукової діяльності в Університеті не можна 
забезпечити лише адміністративними 
методами. Жодні накази й розпорядження 
будуть безсилі, коли в кожного з нас не 
буде розуміння того, що без розвитку 
науки становлення національного статусу 
Університету є неможливим.

У нашому Університеті  
стало доброю традицією 

щороку у квітні відзначати 
Дні Науки - з метою 

підведення своєрідних 
підсумків наукової 

роботи професорсько-
викладацького колективу та 

студентів за рік. 
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Магістратура ФакуЛЬтету довуЗівсЬкої, пісЛядипЛоМної 
та МагістерсЬкої підготовки:

підсуМки діяЛЬності, реаЛії та перспективи

Спосіб подолати помилку - це, по-перше, визнати свою провину, 
і, по-друге, відмовитися від її повторення.

Підготовка магістрів за спеціальністю 
«Державна служба» здійснюється 
у Тернопільському національному 
економічному університеті з 1996 року. За 
багаторічну історію нам є чим пишатися. 
Протягом 14 років існування підготовлено 
1435 магістрів за вказаною спеціальністю 
для органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, в тому числі 
за спеціалізацією „Адміністративний 
менеджмент” 635 магістр, „Економіка” – 423 
магістри, „Світова та європейська інтеграція” 
– 240 магістрів, „Бюджет і фінанси” – 108 
магістрів, „Кадровий менеджмент” – 29 
магістрів.

Якщо у 1996 році набір в магістратуру 
складав 21 особу, то у 2009 р. набір слухачів 
на навчання в магістратурі за спеціальністю 
„Державна служба” склав 121 особу: на 
денну форму – 10 осіб, на заочну – 105 осіб за 
державним замовленням та 6 – на договірній 
основі. З врахуванням слухачів на другому 
курсі, на заочній формі всього навчається 
239 осіб (за державним замовленням – 223, 
на договірній основі – 16).

За даними звітів про підсумки діяльності 
Головдержслужби за 2007, 2008 та 2009 
роки магістратура ТНЕУ входить до трійки 
лідерів серед магістратур вищих навчальних 
закладів за кількістю контингенту 
спеціальності “Державна служба”.

У 2009 році за результатами акредитації у 
відповідності із рішенням ДАК Міністерство 
освіти і науки України видало ліцензію 
на підготовку магістрів з спеціальності 
„Державна служба” у кількості 50 осіб на 
денну і 150 осіб на заочну форми навчання. 
Спеціальність була акредитована за 
четвертим рівнем. 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2019 
року.

Підготовка фахівців за спеціальністю 
“Державна служба” користується попитом, 
про що свідчить наявність слухачів із 
АР Крим, Черкаської, Житомирської, 
Луганської, Закарпатської, Волинської, 
Чернівецької, Вінницької, Львівської 
областей тощо. Державні службовці з 17 
регіонів України навчаються в магістратурі 
факультету довузівської, післядипломної 
і магістерської підготовки ТНЕУ за 
спеціальністю “Державна служба”.

У даний час підготовка магістрів 
за спеціальністю «Державна служба» 
здійснюється за шістьома спеціалізаціями:

– Територіальне управління та 
місцеве самоврядування – за денною і 
заочною формами навчання.

– Адміністративний менеджмент;
– Економіка;
– Світова та європейська інтеграція;
– Бюджет і фінанси;
– Кадровий менеджмент – за заочною 

формою навчання;
Навчальний процес підготовки магістрів 

за спеціальністю «Державна служба» 
забезпечують 50 викладачів з понад 10 
кафедр, з них: 4 доктора наук, професора; 46 
кандидатів наук, з яких 31 з вченим званням 
доцента, 4 фахівці-практики, що працюють в 
органах державної влади та управління.

Щорічно магістратурою факультету 
проводяться заходи щодо залучення 

державних службовців та посадових осіб 
органів самоврядування на навчання за 
спеціальністю «Державна служба». Робота 
здійснюється у тісній взаємодії з управлінням 
державної служби Головдержслужби 
України в Тернопільській області та відділом 
кадрової роботи Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

У 2009 році за участю Головного 
управління державної служби України 
магістратурою ФДМПМ проведено два 
заходи всеукраїнського значення:

1. Науково-практичний семінар на 
тему: “Модернізація технологій управління 
в системі державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування”, що 
відбувся 18-20 червня 2009 року. У роботі 
семінару взяли участь 250 учасників – 
представників центральних та місцевих 
органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, науковців 
та слухачів магістратури спеціальності 
“Державна служба”.

2. Круглий стіл на тему: “Роз’яснення 
основних норм Закону України “Про 
засади запобігання та протидії корупції”: 
правозастосовчі та організаційні аспекти”, 
що відбувся 10-11 грудня 2009 року. У роботі 
круглого столу взяли участь 250 учасників 
– представники Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, органів 
державної влади та управління, органів 
місцевого самоврядування, вчені-юристи, 
працівники суду та правоохоронних органів, 

прокуратури, координатори магістратур 
державної служби, представники 
Центрального антикорупційного бюро (м. 
Варшава, Польща).

У відповідності до затвердженої 5 
листопада 2008 р. Кабінетом Міністрів 
України Державної цільової програми 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2008-
2011 рр., магістратурою ТНЕУ у співпраці 
із Школою вищого корпусу державної 
служби було проведено курси підвищення 
кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування І-IV категорії у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
України. 

Курси підвищення кваліфікації у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
проходили 30 державних службовців 
і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування I–IV категорій.

Відповідно до Договору між ТНЕУ та 
Школою вищого корпусу державної служби 
університет надає послуги з розроблення, 
виготовлення та розповсюдження навчально-
методичного посібника та збірника 
нормативно-правових актів з питань 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської 
інтеграції «Інституційні та економічні 
засади європейської інтеграції».

У 2009 р. з робочими візитами 
у Тернопільському національному 
економічному університетів побували 
Начальник Головного управління державної 
служби України Мотренко Тимофій 
Валентинович, Заступник Начальника 
Головдержслужби України Сітало Олександр 
Тимофійович, Директор адміністративно-
фінансового департаменту Головдержслужби 
Яремчук Ігор Миколайович, Начальник 
Управління організації професійного 
навчання державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування 
Сергієва Ліна Володимирівна.

Перспективними напрямами діяльності 
магістратури факультету довузівської, 
післядипломної та магістерської підготовки 
у 2010 р. є:

1) відкриття нової спеціалізації 
«Соціальна сфера» спеціальності «Державна 
служба» з метою задоволення потреб органів 
соціального захисту населення та органів 
соціального страхування;

2) продовження участі у проектах 
Школи вищого корпусу з підвищення 
кваліфікації державних службовців у сферах 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
у рамках виконання Державної цільової 
програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
України на 2008-2011 рр.;

3) проведення конференцій, науково-
практичних семінарів та круглих столів 
присвячених актуальним проблемам теорії 
та практики державного управління.

На світлині - декан факультету 
довузівської, післядипломної та 

магістерської підготовки, к.е.н., доцент 
Олег Іващук вручає диплом магістра 

“Державної служби” випускниці 
факультету

Олександр Шашкевич,
заступник декана ФДПМП,

координатор підготовки
магістрів державної служби
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Перший урок, який шукач Істини повинен вивчити - 
це як бути правдивим із самим собою.

державна служба

Вчитись ніколи не пізно. Цю фразу 
знають усі. Але ніколи не думалось, що вона 
торкнеться і тебе.

Коли за плечима давно вже минулі власні 
студентські роки, старший син нині сам 
студент, молодший – старшокласник, а їх 
мати, у свої 45 років – слухач магістратури 
державної служби денної форми навчання 
ТНЕУ. Щодня ходиш на пари, отримуєш 
масу цінної інформації, вчиш заново 
політологію (це тобі не в радянський час – 
«марксизм – ленінізм»), згадуєш іноземну 
мову, аналізуєш сьогоднішню ситуацію 
через предмет «Антикризове управління», 
сперечаєшся з викладачем про розвиток 
самоврядування на селі. Кожну нову 
інформацію засвоюєш як «губка», розумієш, 
що вона стане у нагоді тобі на твоєму 
робочому місці.

Дивуєшся, чому, маючи потужну наукову 
базу в Університеті, на спеціальність 
«Державна служба» за денною формою 
навчання з кожним роком поступає все 
менше та менше слухачів. 

Але і до державних службовців з кожним 
роком висуваються все нові та нові вимоги. 
Всі прекрасно розуміють, що на робочому 
місці завжди вистачає проблем і весь 
робочий час йде на їх вирішення, А ввечері 
– дім, сім’я, діти. Так і крутишся, як білка в 
колесі. Не вистачає часу прочитати хорошу 
книгу, переглянути останні наукові статті. 
Обертаєшся у вузькому колі професійних 
знань, однак, на сьогодні, для державного 
службовця цього замало.

Тому, навчання в магістратурі державної 
служби є, впевнена, необхідним для 
отримання багажу знань для кожного 
державного службовця. І дивуєшся 
статистиці, коли з 534 працівників 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації тільки 54 особи закінчили 
магістратуру в галузі знань «Державне 
управління» (станом на 01.01.2010). 
Можливо, саме це і є причиною того, 
що Тернопільська область завжди «в 
хвості» рейтингу областей за показниками 
економічного та соціального розвитку 
регіонів України. Можливо, саме і в цьому 
ховається вихід із даної ситуації, адже немає 
поганих регіонів, є недолугі керівники. 
Існує незаперечне твердження, що тільки 
хороші управлінці відповідно до науково 
обґрунтованих планів можуть якісно 
керувати регіоном.

Сподіваємось, що нове керівництво 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації (особливо її голова – Сухий Я. 
М., який також був колись викладачем ТНЕУ, 
а нині - кандидат історичних наук, доцент) 
зверне увагу на цю кадрову проблему і 
на вступній компанії Університету буде 
багато охочих навчатись на спеціальності 
«Державна служба» денної форми навчання.

 Зовсім не хочу образити тих слухачів, 
які навчаються на заочній формі навчання, 
але, все-таки, стаціонарне навчання дає 
набагато більше знань. Тим більше, що за 
тобою зберігається попереднє місце роботи 
та й заробітну плату ти отримуєш трохи 

НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ НЕОБХІДНЕ КОЖНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ СЛУЖБОВЦЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БАГАЖУ ЗНАНЬ

більшу, так як йдуть менші відрахування.
Ґрунтовна спеціально-предметна 

підготовка та соціально-психологічні 
аспекти навчання дозволяють підвищити 
професійний рівень державного службовця, 
враховуючи особливості його професійної 
діяльності.

У переддень святкування Дня матері, 
варто також наголосити про соціально-
психологічний аспект навчання. Слухачі 
магістратури   державної служби та працівники 
магістратури факультету довузівської,  
післядипломної та магістерської підготовки 
відвідали інтернатний заклад, який у народі 
називають «Малятко». На День Св. Миколая 
та на Великодні свята діти тішилися нашими 
подарунками. Адже ми пам’ятаємо слова, що 
доброчинство вимірюється не величиною, а 
доброю волею, якою породжене.

Сьогодні ми займаємось видавництвом 
книжки віршів дитини-сироти Роксолани 
(1996 року народження). Адже ми не 
студенти, а слухачі магістратури «Державна 
служба». Тому нашим основним обов’язком 
є не тільки навчання, але і виконання 
соціальної політики держави – це допомога 
дітям-сиротам. Дуже приємно, що до таких 
акцій долучаються майже всі слухачі та 
викладачі кафедри.

І ще, вже як державний службовець, 
працівник служби у справах дітей, відкрию 
таємницю кожної дитини, над якою, чомусь, 
не задумуються батьки. Адже, батько чи 
мати хочуть пишатися своєю дитиною, а самі 
частенько забувають або навіть не знають, 
що і дитина хоче пишатися своїми батьками. 
Отож робіть кар’єру та пам’ятайте, що 
вчитись ніколи не пізно.

Тому, з вдячністю у серці, низький 
уклін тобі, Тернопільський національний 
економічний університет! А викладачам 
твоїм – здоров’я та щастя, творчих успіхів 
та любові.

Світлана Миколюк, 
слухачка магістратури 

«Державна служба», 
староста групи «Територіальне 

управління 
та місцеве самоврядування»

 За помилки державних діячів
 розплачується нація.

Н.Бердяєв

   Школа діє з 1999 р. в рамках 
співробітництва між  Тернопільським 
національним економічним університетом 
(Україна) та Ягеллонським Університетом 
(м. Краків, Польща). Лекції у Школі читають 
польською мовою наукові співробітники 
ФПіА ЯУ (Факультети права у Гейдельберзі, 
Кракові і Майнці), а також викладачі, 
запрошені з інших навчальних осередків. 
Увесь цикл занять Школи, що складається 
з курсу правничої польської мови, а також 
власне правничих предметів, триває один 
академічний рік. Студенти вивчають вибрані 
галузі польського та європейського права, 
особливу увагу приділивши господарському 
праву. 

Специфікою Школи в Тернополі є 
участь у ній не лише майбутніх правників, 
але й студентів з економічних напрямків. 
На закінчення роботи Школи у Польщі 
організовують семінар, на якому студенти 
польською мовою презентують реферати, 
підготовлені за час навчання на курсах. 
До цього часу основною темою семінарів 
були ринки капіталів і господарське право. 
Завдяки участі студентів із економічних 
напрямків з Тернополя, семінари, як 
правило, охоплюють ще й питання, які 
виходять за вузьку юридичну проблематику 
і стосуються економічного контексту даної 
теми. Реферати, презентовані на семінарі, 
дозволяють отримати загальну інформацію 
про правову культуру в Україні, а також 
практичні рішення, які там застосовують.

   Для найкращих студентів організовано 
професійне стажування у Польщі (м. 
Варшава, м. Краків, м. Люблін, м. Жешув) 
в престижних польських юридичних 
об’ єднаннях, адвокатських конторах, 
банках, комерційних корпораціях та 
державних установах, яке надає можливість 
використати отримані знання на практиці. 
Після закінчення лекційних курсів, студенти 
отримують Сертифікат про закінчення 
Школи польського та європейського права. 
Отримані контакти і вміння сприяють 
тому, що випускники Школи стають 
конкурентоздатними працівниками на 
українському і польському ринках праці. 

Від жовтня 2009 року я стала учасницею 
Школи. Для цього потрібно було лише 
заповнити та подати  анкету, адже курси 
мови повністю безкоштовні. На даний 
момент  я успішно склала іспит, що відбувся 
після завершення першого етапу навчання у 
Школі. Тепер відвідую лекції, які проводять 
викладачі з Польщі. Заняття дуже цікаві, 
зрозумілі та легкі для сприйняття. 

Я дуже вдячна організаторам цієї 
програми за можливість отримати нові 
знання та розширити перспективи досягнути 
успіхів у майбутньому житті.

Любов Олійник (МУНАД – 21)

Школа Польського 
і Європейського права

при ТНЕУ



Якщо ви бачите, що потрібно виправити, і знаєте, як це зробити, - значить, ви знайшли місце 
у світі, яке Бог залишив для вас, щоби ви могли це здійснити.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
проблеми та шляхи вирішення

15–16 березня 2010 року у Тернопільському національному 
економічному університеті відбулася ІІІ міжнародна науково-
практична конференція на тему “Теорія і практика менеджменту: 
проблеми та шляхи вирішення”, яка була організована і проведена 
кафедрою менеджменту факультету міжнародного бізнесу та 
менеджменту ТНЕУ.

Для участі в конференції надійшло 164 заявки від науковців 
вищих навчальних закладів, органів влади, державних установ 
нашої держави, а також Білорусії, Казахстану та Польщі.

На конференцію прибули 83  науковців вищих навчальних закладів 
та шкіл, науковців, аспірантів, які представляли вищі навчальні 
заклади та наукові школи Тернополя, Львова, Івано-Франківська, 
Луцька, Ужгорода, Києва, Харкова, Донецька, Луганська.

Конференція проходила в пленарному та секційному режимах.
Науковий захід працював за трьома секціями, які очолювали: 

Череп Алла Василівна , д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 
і кредиту Запорізького національного університету; Нижник Віктор 
Михайлович д.е.н., професор, проректор з фінансово-економічної 
діяльності Хмельницького національного університету; Савельєв 
Євген Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки ТНЕУ. Високий науковий статус забезпечували провідні 
науковці ТНЕУ – доктори наук, професори.

На пленарному засіданні учасників конференції привітали:
- Нижник Віктор Михайлович (д.е.н., професор, проректор з 

фінансово-економічної діяльності Хмельницького національного 
університету), який наголосив на важливості проведення подібних 
заходів, а також окреслив стратегії  соціального розвитку регіону. 

- Химейчук Петро Рудольфович (перший заступник директора 
Тернопільського обласного центру зайнятості), який виступив 
з актуальними питаннями перспективи розвитку ринку праці 
Тернопільської області. 

- Мельник Ольга Григорівна (к.е.н., доцент Національного 
університету «Львівська політехніка») закцентувала увагу на 
розвитку систем полікритеріальної діагностики діяльності 
підприємств.

- Миценко Іван Михайлович  (д.е.н., професор, завідуючий 
кафедрою міжнародної економіки Кіровоградського національного 
технічного університету) обґрунтував ефективність державного 
екологічного менеджменту в умовах глобалізації, 

- Травінський Віктор (начальник управління міжнародних 
зв’язків та туризму Кам’янець-Подільської міської ради) та 
Пономарчук Наталія Степанівна (заступник директора Кам’янець-
Подільського навчально-консультаційного центру), які виступили 
з пропозиціями щодо вирішення актуальних питань стратегічних 
пріоритетів інноваційного розвитку в контексті менеджменту 
туризму і економіки знань.

 – Літовченко Богдан (к.е.н., доцент Академії митної служби 

України),  який охарактеризував синергетичний ефект теорій 
міжнародного та стратегічного менеджменту в умовах глобалізації.

- Гавриш Олег Анатолійович (д.е.н., професор, декан факультету 
менеджменту та маркетингу Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут») та Кузьмін Олег 
Євгенович  (д. е. н., професор, директор навчально-наукового 
інституту економіки і менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка»), які окреслили основні аспекти проблем 
підготовки фахівців із менеджменту.

Також з вітальним словом виступили проректор з науково-
педагогічної роботи ТНЕУ, к.ф.-м. н., доцент М.І.Шинкарик, декан 
факультету міжнародного бізнесу та менеджменту, к.е. н., доцент 
А.М.Тибінь, завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор 
В.Я.Брич.

Подальша робота конференції проходила секційно.
На засіданнях трьох секцій всебічно розглядалися теоретичні 

та практичні питання теорії та практики сучасного менеджменту в 
Україні, Європі та світі. 

Під час роботи першої секції «Напрямки розвитку менеджменту 
в нових економічних реаліях» (керівник - д.е.н., професор Череп 
А.В., секретар – к.е.н., доцент Крамарчук С.П.) обговорювалися 
питання бізнес-інжинірингу, стратегічного партнерства, основні 
напрямки розвитку менеджменту.

Учасники другої секції «Менеджмент персоналу як домінанта 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства» (керівник 
-д.е.н., професор, Нижник В.М., секретар – к.е.н., доцент 
Кондрацька Л.П.) доповідали на теми управління та мотивації 
персоналу, командного коучингу, HR-брендінгу та технології роботи 
з працівниками.

Доповідачі третьої секції «Менеджмент туристично-
рекреаційного сектору економіки України» (керівник - д.е.н., 
професор Савельєв Є.В., секретар -  к.е.н., доцент Сивак Р.Б.) 
розглянули основні аспекти розвитку менеджменту туристично-
рекреаційного сектору, екологічного туризму, туроперейтингу, 
ризик-менеджменту в сучасних умовах розвитку економіки України. 

Варто зазначити, що всі доповіді мали наукову та практичну 
спрямованість, доповнювалися презентаціями, містили результати 
авторських досліджень.

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

Мирослава ЗАПОРОЖАН , к.е.н., викладач
кафедри менеджменту

Міжнародні конференції

“Людина, яка вміє створювати ідеї, варта уваги, 
— це людина, яка навчилася бути уважною до 

інших” (Коносуке Мацушита)

На світлині  (зліва направо) - д.е.н., завідувач кафедри 
менеджменту Ярослав Брич; проректор   із науково-педагогічної 

роботи ТНЕУ, к.фіз-мат. н., доцент Микола Шинкарик;  декан 
ФМБМ, к.е.н., доцент Анатолій Тибінь
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Той, хто малий, - той великий; хто великий, - той малий.
Будь меншим - станеш більшим.

«ЗОЛОТА» 
«ГАЛИЧАНКА-ДИНАМО-ТНЕУ»

28 квітня - день охорони праці в україні
Охорона праці в Університеті

27 квітня 2010 р. у Тернопільському національному економічному 
університеті відбулося грандіозне свято «Звеличені спортом». 
Ректор Університету Сергій Юрій, вручаючи нагороди, наголосив, 
що наші спортсмени – це гордість не лише ТНЕУ і Тернопілля, а 
й всієї України. Радість свята розділили міський голова Тернополя 
Роман Заставний, начальник управління культури Тернопільської 
обласної держадміністрації Григорій Шергей, виконавчий директор 
Національного олімпійського комітету України Наталія Коваленко, 
начальник управління сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міської 
ради Юрій Юрик.

Студенти були «Звеличені спортом» у різних номінаціях. 
Отже, серед гравців Суперліги кращою блокуючою стала гравець 
тернопільської «Галичанки-Динамо-ТНЕУ» Олена Майборода, 
«Найкращим спортсменом року» визнано майстра спорту України зі 
стрибків на лижах із трампліна, багаторазового чемпіона України зі 
стрибків на лижах із трампліна Віталія Шумбарця.

«Найкращою спортсменкою року» стала заслужений майстер 
спорту України, чемпіонка Європи з важкої атлетики (вагова 
категорія до 58 кг) Наталія Троценко. «Найкращим тренером року» 
став заслужений тренер України, особистий тренер чемпіонки 
Європи з біатлону Олени Підгрушної Ігор Починок.

«Сенсацією року» була молода чемпіонка Європи з біатлону 
(естафета), учасниця XXI зимових Олімпійських ігор 2010 року 
у Ванкувері Олена Підгрушна. У номінації «Сильні духом» 
(параолімпійські види спорту) кращим визнано майстра спорту 
України міжнародного класу з футболу, чемпіона XXI літніх 
дефлімпійських ігор із футболу Віталія Соловея.

Нагороду «Разом з олімпійцями» виборов заслужений майстер 
спорту України, багаторазовий чемпіон світу та Європи з армспорту 
Андрій Пушкар.

У 2007 році Тернопільське обласне відділення Національного 
Олімпійського Комітету України започаткувало відзначення 
найперспективніших спортсменів області. У номінації «Олімпійські 
надії Тернопільщини» перемогу здобули  призер чемпіонату світу 
з біатлону серед юніорів Андрій Возняк, переможець чемпіонату 
України з біатлону серед юнаків Іван Моравський, переможець 
чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів Андрій 
Панькевич, переможець чемпіонату України з біатлону серед 
юнаків Дмитро Підручний, призер чемпіонату світу з літнього 
біатлону Тетяна Трачук, переможці  чемпіонату України з легкої 
атлетики Віктор Петров, Іван Стребков, Уляна Рихлівська, які є 
тією найближчою і найбільшою надією нашого краю на майбутніх 
Олімпіадах.

У ході свята було нагороджено й срібних призерів чемпіонату 
України з гандболу серед команд вищої ліги – гандбольну команду 
«Економуніверситет-Енерго».

Переможців у різних номінаціях вітали спортсмени – учасник  XX 
і XXI зимових Олімпійських ігор Володимир Трачук,  учасник XVII 
і XXVIII літніх Олімпійських ігор Олександр Волинець, срібний 
призер XXVIII Олімпійських ігор в Афінах і XXIX Олімпійських 
ігор в Пекіні з дзюдо Роман Гонтюк, учасниця XXVII, XXVIII і XXIX 
літніх Олімпійських ігор Віра Зозуля. 

Інтригою свята залишалося визначення найкращої команди року, 
якою, цілком заслужено,  стала волейбольна команда «Галичанка-
Динамо-ТНЕУ» – чемпіони України з волейболу серед жіночих 
команд суперліги сезону 2009/2010. Граційні красуні – справжніські 
моделі – разом із тренером дружно піднімалися на сцену, а зал стоячи 
бурхливими аплодисментами вітав «золотих» дівчат Університету – 
чемпіонок суперліги.

Найкращі творчі колективи  ТНЕУ та співаки області подарували 
радість для «Звеличених спортом». 

спорт

Людина та її здоров’я здавна є найбільшими цінностями в 
Україні. Тому держава докладає великих зусиль, створюючи умови 
безпечної життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.

Завдання охорони праці – забезпечення безпечних і сприятливих 
умов праці через вирішення багатьох складних завдань, визначальне 
значення в розв’язанні яких має науково-технічний прогрес. 
Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня 
безпеки та привабливості праці, культури та організації виробництва.

Охорона праці є важливою складовою діяльності Тернопільського 
національного економічного університету. В Університеті 
приділяється особлива увага питанням охорони здоров’я і життя 
працівників та студентів. 

У ТНЕУ працює приблизно 2,4 тис. людей, діяльність 302 осіб 
з яких здійснюється в умовах підвищеної небезпеки. Для того, 
щоб такий великий колектив працював ефективно й злагоджено,  і 
щоб уникнути ситуацій, що можуть загрожувати здоров’ю і життю 
людей, важливо неухильно дотримуватись вимог охорони праці. 

Про ефективну діяльність відділу охорони праці ТНЕУ свідчить 
те, що у 2009 р. травмованих працівників було на 7, а студентів – на 
17 осіб менше, ніж у 2008 р. У 2009 році на охорону праці (спецодяг, 
засоби індивідуального захисту, спецхарчування) було витрачено 
89079 грн.

У 2009 році в органах територіального управління 
Держгірпромнагляду по Тернопільській області навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці пройшли 15 працівників 
університету. 

Проведено атестацію робочих місць за умовами праці, 
результати якої використано як основу для надання працівникам 
пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством України 
за роботу в несприятливих умовах праці та здійснення заходів щодо 
покращання умов праці.  

Для створення безпечних умов праці в структурних підрозділах 
ТНЕУ проводяться відповідні заходи: проведено 20 перевірок 
із врученням керівникам структурних підрозділів приписів; 
розроблено пам’ятки з охорони праці для деканів факультетів; 
здійснюється нагляд за організацією та проведенням медоглядів; 
вчасно проводяться всі види інструктажів; постійно здійснюється 
триступеневий оперативний контроль за станом робочих місць. 
Проте мають місце випадки неправильних чи несвоєчасних записів 
в журналах реєстрації інструктажів.

Відділ охорони праці розробив методичні рекомендації з надання 
першої долікарської допомоги при нещасних випадках,  регулярно 
проводимо контроль за виконанням вимог закону та нормативних 
актів з охорони праці на робочих місцях і під час навчально-
виховного процесу та вживаємо заходів щодо поліпшення умов 
праці та усунення виявлених недоліків.

Систематично проводимо огляди стану пожежної безпеки 
гуртожитків, навчальних корпусів Університету. Постійно 
здійснюємо контроль за дотриманням протипожежного режиму та 
забезпечення пожежної безпеки нашого навчального закладу.

Щомісячно проводимо санітарно-гігієнічне навчання з 
обслуговуючим персоналом гуртожитків, навчальних корпусів, 
їдалень.

Серед заходів з охорони праці важливе місце посідає вчасне 
проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги 
працівникам Університету. Мета цих заходів – зменшити кількість 
нещасних випадків та знизити до мінімуму захворюваність 
працівників та студентів Університету.

Відділ охорони праці управління 
соціально-економічного розвитку 

та моніторингу енергетичних ресурсів

Тернопіль - серце України!
Так вважає доктор філологічних наук, професор, 

академік, головний редактор журналу «Українознавство» та 
Збірника наукових праць ННДІУ, директор Національного 
науково-дослідного інституту Українознавства Міністерства 
освіти і науки України Петро Кононенко, який, в рамках 
фестивалю “Джура-фест” 15 квітня зустрівся зі студентами та 
викладачами нашого Університету. Але про це, як і взагалі про 
книжковий фестиваль у стінах Університету, - у наступному 
номері “Університетської думки”.
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Якщо хочеш перевірити глибину натури людини, - 
поцікався, у чому вона має найбільшу життєву потребу.

28 квітня 2010 р. в актовій залі 
ТНЕУ відбулося святкове шоу – 
відкриття другого етапу ювілейного ХХ 
фестивалю творчо обдарованої молоді 
«Студентська ліра – 2010», в якому 
взяли участь першокурсники вузу.

З року в рік «Студентську ліру» 
чекають як велике і радісне свято всієї 
родини Університету. Другому етапу 
фестивалю передував І етап – конкурс 
презентацій студентських груп «Ми 
нова генерація». Учасники презентацій 
довели усім, що є дійсно новою 
генерацією нашої держави, генерацією 
творчою, інтелектуальною. 

Другий етап «Студентської ліри» 
відбувався 28 і 29 квітня. Студенти 
усіх факультетів мали можливість 
продемонструвати свої таланти в різних 
жанрах мистецтва та показати своє 
вміння танцювати, співати, жартувати 
і просто відпочивати. І всі ці таланти 
об’єднує добра та невимушена справжня 
студентська дружба. Тут же у залі усі 
бажаючі мали можливість переглянути 
виставку декоративно-прикладного 
мистецтва факультетів, які брали участь 
у фестивалі. Феєричне шоу з яскравими 
костюмами, цікавими театралізованими, 
танцювальними, пісенними компо-
зиціями надовго запам’ятається усім 
глядачам. Висококваліфіковане журі 
працює над підведенням підсумків і 
визначенням переможців фестивалю, 
які будуть оголошені на гала-концерті  
фестивалю 19 травня ц.р..

За буднями приходять свята,
вони, як усмішка, весни...
і розквітає кожна хата,
Зимові занедбавши сни.
і лине голос журавлиний
дзвінким провісником з небес,
і будить гори та рівнини:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Виставка творчих робіт «Величаємо 

Христа Воскресіння» відбулася напередодні 
свята Паски в актовій залі ТНЕУ. Роботи 
талановитих студентів із різних факультетів 
були представлені у таких видах мистецтва: 
вишивка, писанкарство, бісероплетіння, 
флористика та інші види творчості. 
Різноманітні крашанки, шкрябанки, писанки, 
мальованки, виграючи яскравими барвами, 
нагадували нам, що от-от настане світле 
свято Христового Воскресіння, а вміло 
вишиті великодні рушнички із лозовими 
кошичками сповіщали, що скоро настане 
час зібратися в родинному колі та славити 
Воскреслого Христа.

Любо було глянути на виплекані 
умілими руками представлені робити, 
кожна з яких говорила про щиру та світлу 
душу свого майстра. Тож усі учасники 
виставки були відзначені грамотами ректора 
Університету та пам’ятними подарунками 
від первинної профспілкової організації 
студентів Тернопільського національного 
економічного університету. 

Бажаємо усім душевної чистоти і 
гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. 
Нехай Диво Воскресіння Христового 
надихає нас на добрі та праведні справи. 
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного 
початком нового життя — кращого і 
добрішого. 

Христос Воскрес! Воістину воскрес!
Департамент гуманітарної 

освіти та творчої самореалізації молоді

Якби мене спитали про те, яку пору року 
я люблю найбільше, відповіла б: «Звичайно, 
весну». 

Весна, по-моєму, - найчудовіша пора 
року! Весна – це оновлення в житті. 

І ось вона знову прийшла до нас. 
Заплакала бурульками з дахів, задзвеніла 
несміливими першими струмочками з 
талого снігу, запахла фіалками й тремтливою 
радістю, передчуттям зустрічі з сонцем, яке 
ще ховається за сірими хмарами.

Геть сірість й похмурість! Геть 
депресію та зневір’я! Поглянь: надворі 
весна. І серденько збентежено калатає в 
грудях, чекаючи від неї чогось особливого, 
незвичайного.

Як добре, що раптом одного дня світ 
змінюється на краще, стає барвистим, 
добрим і красивим, а ще обіцяє багато 
всього, про що ти мрієш найпотаємнішими 
закутками своєї душі.

Усміхнись – і тобі усміхнуться у 
відповідь, а твоя усмішка ще довго 
мандруватиме поміж людей, даруючи 
краплинки радості й миттєвого щастя.

Ти несподівано відчуваєш, якою твердою 
стає під ногами земля і як невидимі чарівні 
крила підіймають тебе вгору, і ти летиш 

Знайомтесь: випускниця 4 кла-
су ЗОШ №3 м.Тернополя; учасниця 
численних фестивалів, конкурсів, 

концертних програм регіонального 
і Всеукраїнського рівня; юна поетка 

і композитор, залюблена у пісню 
Ліля-Марія Крисовата

Діти Університету!

Котилася Писаночка...

XX фестиваль
“СТУДЕНТСЬКА ЛІРА-2010“

назустріч весні, новим подіям та тривогам, 
новому щастю й неспокою.

Як добре, що прийшла весна, яка схожа 
на справжнє диво!

Так, вона поруч. Просто треба на 
мить відхилитись від усіх своїх буденних 
клопотів і зрозуміти, що сонячні промінці 
й клаптик неймовірно голубого неба, перші 
ріжки зеленої травички й дзвінка пісенька 
невтомних струмків – справжнісіньке диво. 
Диво, яке поруч! Просто треба зуміти його 
побачити.

Марина Нагара,
аспірантка кафедри менеджменту ТНЕУ

Зуміти побачити Диво!

Весна чарує барвами 
розмаю...

Святкову концертну програму 
із такою веселою назвою подару-
вали 16 квітня ц.р. працівникам 
Університету художні колективи 

Департаменту гуманітарної освіти та 
творчої самореалізації молоді ТНЕУ.


