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Âåëüìèøàíîâíèé Ñåðãіþ Iëëі÷ó!
Äîëÿ íå âñіì і íå çàâæäè äàðóº êðèëà. Âîíà îáèðàº ëèøå íàéêðàùèõ, 

íàéñèëüíіøèõ, íàéáіëüø ãіäíèõ і âèòðèâàëèõ. Òà êîëè äàðóº òі êðèëà, ëþäèíà, 
ÿêіé âîíè äіñòàëèñü, âæå ïðîñòî íå ìàº ïðàâà ïîâçòè - ëèøå ëіòàòè. Òіëüêè 
âãîðó, äî âåðøèí, íà êîðèñòü íàùàäêàì, äåðæàâі, ëþäñòâó….

Óñі ñâî¿ ñèëè, äîñâіä, åíåðãіþ Âè, Ñåðãіþ Iëëі÷ó, ñïðÿìîâóºòå íà ñòàíîâëåííÿ 
Òåðíîïіëüñüêîãî íàöіîíàëüíîãî åêîíîìі÷íîãî óíіâåðñèòåòó, ôîðìóâàííÿ ÿêіñíîãî 
ñêëàäó íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ, ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè 
ôіíàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ äіÿëüíîñòі âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ðîçâèòîê 
ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íî¿ áàçè.

Ç Âàøîþ äіÿëüíіñòþ íà ïîñàäі ðåêòîðà ïîâ’ÿçàíі âàãîìі çäîáóòêè 
óíіâåðñèòåòó: ïðèñâîºííÿ ñòàòóñó íàöіîíàëüíîãî, çðîñòàííÿ àâòîðèòåòó 
òà âèñîêîãî іìіäæó, ïåðåòâîðåííÿ ó ïîòóæíèé îñåðåäîê íàóêè òà îñâіòè 
ìіæíàðîäíîãî ðіâíÿ. 

Âè - ëþäèíà âèñîêîãî ïîëüîòó, ÿêà áåðåæå äàðîâàíі äîëåþ êðèëà і íå 
ðîçìіíþº òîãî äàðó íà äðіáíèöі. Çà âàãîìèì ïåðåëіêîì Âàøèõ çäîáóòêіâ і 
âіäçíàê - òèòàíі÷íà ïðàöÿ, ïðîíèêëèâèé ðîçóì, âèñîêèé іíòåëåêò і êóëüòóðà 
âèçíà÷íîãî íàóêîâöÿ, áëèñêó÷îãî îðãàíіçàòîðà, âäóìëèâîãî  êåðіâíèêà, ëþäèíè 
ùåäðî¿ äóøі і äîáðîãî ñåðöÿ, âіäêðèòî¿ äî ëþäåé. 

Âè âìіºòå ïîºäíàòè âèìîãëèâіñòü ó ñïðàâàõ çі ùèðіñòþ òà âіäâåðòіñòþ ó 
ñòîñóíêàõ ç êîëåãàìè і äðóçÿìè. Âàøà ñâіòëà ïîñòàòü âèïðîìіíþº ïîçèòèâíó 
åíåðãіþ, ïðèòÿãóº äî ñåáå, æèâèòü òâîð÷îþ ñèëîþ. 

Ùîäíÿ íåñêіí÷åííèé ïëèí ëþäåé - ùîäíÿ Âè âèðіøóºòå ÷èñëåííі ëþäñüêі 
ïðîáëåìè: ÷è òî ïðîôåñіéíі òðóäíîùі, ÷è òî áóäåííі ñïðàâè. Äâåðі Âàøîãî 
êàáіíåòó çàâæäè âіä÷èíåíі äëÿ ñòóäåíòіâ, âèêëàäà÷іâ, íàóêîâöіâ, ïðàöіâíèêіâ….

ßê ïðàâèëî, ç âіêîì äî ëþäèíè ïðèõîäèòü íå òіëüêè ïîâàæíіñòü, à é 
æèòåéñüêà ìóäðіñòü. ×àñ ïðèïîðîøèâ Âàøі ñêðîíі áіëèì іíåºì, òà î÷і-æàðèíêè 
âèïðîìіíþþòü ñÿéâî ìîëîäîñòі, áî þíå ñåðöå, ñïîâíåíå áóíòіâíèì äóõîì 
âіëüíîäóìñòâà, ïëåêàº ìðіþ ïðî ãіäíå ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

Þâіëåé - öå ðàäіñòü, îñîáëèâî òîäі, êîëè ëþäèíà ñòàâèòü ñîáі çà 
ìåòó æèòè áàãàòîãðàííî, âіðèòè, ùî áóòòÿ äàíî äëÿ ïðàöі і ùî 
âîíà æèâå ïîâíîêðîâíî, áî íàáóëà äóøåâíî¿ ãàðìîíі¿, çáàãàòèëà ñåáå 
і ñâіò íàâêîëî ëþáîâ’þ і äîáðîì. 
Þâіëåé âîäíî÷àñ ñâіä÷èòü і ïðî òå, ùî ñëіä, çàëèøåíèé â÷åíèì ó 
íàóöі, âñóïåðå÷ çàçäðіñíîìó ÷àñîâі é ãëóìëèâèì âèêðèêàì ìîäè, íå 
ïðèïàäàº ïîðîõîì, íå çàðîñòàº ÷îðòîïîëîõîì.

Колектив Тернопільського національного 
економічного університету

 вітає  ректора С.І.Юрія із 60-річчям!

Õàé ó Âàñ çàâæäè áóäóòü ñèëè äëÿ íîâèõ 
çâåðøåíü і ïåðåìîã íà áëàãî Òåðíîïіëüñüêîãî 
íàöіîíàëüíîãî åêîíîìі÷íîãî óíіâåðñèòåòó!

Øàíîâíèé Ñåðãіþ ІIëëі÷ó, ó äåíü øіñòäåñÿòèëіòòÿ Âàñ âіòàþòü 
êîëåãè, ÿêі çàâæäè ìîæóòü ïîêëàñòèñÿ íà Âàñ; ó÷íі, ÿêі, çàâäÿêè 
Âàøіé ìóäðîñòі é òåðïіííþ, ñïіçíàëè âàðòіñòü іñòèííî¿ íàóêè; äðóçі, 
äëÿ ÿêèõ çàâæäè æèâå ùèðà ïðèÿçíü ó Âàøîìó âåëèêîìó ñåðöі. Âàøå 
æèòòÿ òіñíî ïåðåïëåëîñÿ ç äîëÿìè êîæíîãî іç íàñ, ç íàøèìè óñïіõàìè 
і íåâäà÷àìè, ðàäîñòÿìè і æóðáîþ. 

Подяка
«СавікШустерСтудія» 

вдячна ректору ТНЕУ Сергію 
Іллічу Юрію за допомогу 
у проведенні першого туру 
Всеукраїнського проекту 
«Стань лідером!»

***
Адміністрація, працівники, 

вихованці та особисто голов-
ний лікар Тернопільського 
обласного комунального 
спеціалізованого Будинку ди-
тини О. А. Левандовський щиро 
вдячні викладачам і слухачам 
магістратури ФДПМП та сту-
дентам групи СР-31 юридично-
го факультету Тернопільського 
національного економічного 
університету, зокрема старості 
групи Назару Миколюку — за 
надані подарунки до дня Свя-
того Миколая.  

***
З а  а к т и в н у  у ч а с т ь 

у підготовці студентів, які 
зайняли призові місця у 
Всеукраїнському конкурсі нау-
кових робіт та Всеукраїнській 
олімпіаді 2008/2009 н.р., ого-
лошено подяки і нагороджено 
грамотами к.е.н., доцента 
кафедри банківської справи, 
заступника декана факуль-
тету банківського бізнесу з 
наукової роботи Наталію Га-
лапуп, к.е.н., доцента кафе-
дри податків та фіскальної 
політики Оксану Десятнюк, 
к.е.н., доцента кафедри обліку 
у бюджетній і соціальній сфері,  
заступника декана факультету 
обліку і аудиту з наукової робо-
ти Наталію Мельник, к.ю.н., 
завідувача кафедри цивільного 
права і процесу Валентину 
Слому, к. філол. н., доцента 
кафедри іноземних мов для 
ЗЕД, завідувача підготовчого 
відділення для іноземних гро-
мадян Іннесу Стешин.



Ñïàñè ñåáå ñàì,
і äîâêîëà òåáå ñïàñóòüñÿ òèñÿ÷і.  (Ñâ. Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé)
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Післядипломна світа у наш час виступає 
як одна з найбільш актуальних теоретичних 
та практичних проблем як для науковців, 
так і для організаторів системи освіти. Від 
рівня освіти дорослих та темпів її розвитку 
залежить рівень економічного та соціального 
стану держави. Це відбувається тому, що 
школа (загальноосвітня, спеціалізована, вища) 
працює на перспективу, результати її роботи 
видно не відразу, а післядипломна освіта дає 
ефект, майже адекватний часу навчання.

Відділ  післядипломної  о світи та 
підвищення кваліфікації ФДПМП ТНЕУ 
здійснює перепідготовку фахівців різних 
галузей з подальшою видачею дипломів 
спеціалістів, а також підвищення рівня 
кваліфікації з базових напрямів підготовки 
фахівців Університету. Зусилля колективу 
відділу спрямовані на перепідготовку та 
підвищення рівня професійної компетентності 
і кваліфікації кадрів, які відповідають рівню 
європейських стандартів освіти і забезпе-
чують високу конкурентну спроможність 
випускників на ринку праці. До навчаль-
ного процесу залучені провідні викладачі 
Університету, фахівці підприємств, установ, 
міністерств та відомств. Гнучке використання 
потенціалу кафедр дає змогу простежувати 
сучасні технології навчання, вирішувати 
методичні і організаційні питання навчально-
го процесу на рівні сучасних освітніх вимог.

У  2000 р. Президент України ви-
ступив з ініціативою організації програ-
ми перепідготовки молодих менеджерів 
українських підприємств та підвищення їх 
кваліфікації шляхом стажування за кордоном. 
Уряд Федеральної Республіки Німеччини 
першим відгукнувся на ініціативу Президента 
України, розглядаючи її як важливий крок, 
спрямований на підтримку реформ та по-
дальший розвиток економіки України. Саме 
тому німецька сторона виявила готовність 
приймати українських підприємців для про-
ходження стажування на німецьких фірмах 
після їх перепідготовки у провідних вищих 
навчальних закладах України.

Генеральним менеджером Програми з 
перепідготовки управлінських кадрів для 
підприємництва України у Німеччині за дору-
ченням Федерального міністерства економіки 
і технологій є InWEnt (колиш. Товариство ім. 

СТРАТЕГІЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Карла Дуйсберга). 
Програма діє на 

основі тендеру Між-
в і д о м ч о г о  ц е н т р у 
з  організаці ї  пере-
підготовки управлін-
ських кадрів для сфери 
підприєм-ництва при 
Міністерстві економіки 
України з 2001 року. 
Відповідно до ціє ї 
Програми,  ТНЕУ є 
регіональним базовим 
вищим навчальним за-
кладом з перепідготовки 
управлінських кадрів для 
сфери підприємництва 
д л я  В о л и н с ь к о ї , 
З а к а р п а т с ь к о ї , 
Івано-Франківської, 
Львівської, Рівненської, 
Т е р н о п і л ь с ь к о ї , 
Хмельницької областей та АР Крим. За цей 
період в Університеті пройшли перепідготовку  
996  фахівців. 

Відповідно до системи забезпечення якості 
освітянських послуг в умовах Болонського 
процесу, з урахуванням досвіду країн з роз-
винутою економікою, основними завданнями 
Програми “Українська ініціатива”  є  форму-
вання нової генерації висококваліфікованих 
менеджерів, здатних створити, відповідно 
до європейських стандартів, якісні ринкові 
засади розвитку економіки всіх регіонів 
України. 

Реалізація Програми дозволить створити 
для структур малого та середнього бізнесу 
ефективну систему менеджменту трудових 
ресурсів, сприятиме наданню представникам 
цільової групи підприємців умінь та навичок, 
необхідних для ефективної діяльності на 
відповідному робочому місці, перш за все, в 
пріоритетних секторах економіки. 

Програма спрямована на розвиток 
у слухачів уміння самостійно виявляти, 
оцінювати і освоювати елементи досвіду 
закордонних фахівців, здатність застосову-
вати його при вирішенні проблем власного 
підприємства.

Особливістю програми є підготовка 
слухачів для спеціалізованого стажування 
за кордоном. Цільовою групою для ста-

жування у Німеччині є 
молоді керівники середньої 
і вищої ланки та менедже-
ри зі складу кадрового ре-
зерву українських бізнес-
структур. З огляду на це, 
у навчальному процесі 
передбачено ґрунтовне 
вивчення іноземної мови 
на рівні вільного володіння 
або активного знання 
мови. 

Д л я  п р оход же н н я 
стажування в країнах 
Європейського Союзу 
випускники Програми 
повинні вміти складати і 
презентувати бізнес-план 
на іноземній мові та мати 

рівень професійної підготовки в сфері ме-
неджменту, маркетингу, управління персо-
налом, фінансами, управління проектами 
розвитку, контролінг та проведення тренінгу 
за матеріалами модельованої підприємницької 
фірми. 

За період функціонування Програми 
перепідготовки управлінських кадрів для сфе-
ри підприємництва “Українська ініціатива” 
у ТНЕУ пройшли стажування майже 40 
фахівців сфери підприємництва. 

У 2009 році пройшли конкурсний відбір 
і запрошуються на стажування у Німеччині 
16 слухачів відділу післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації факультету ДПМП у 
рамках Програми, які є менеджерами суб’єктів 
господарювання: ЗАТ “Європейський дім” ,  
ТзОВ “Надзбруччя хліб” та ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго” .

Програма заходів з перепідготовки 
у п р а в л і н с ь к и х  к а д р і в  д л я  с ф е р и 
підприємництва з період 2008-2009 років ви-
конана. Успішно захистили консультаційний 
проект 230 слухачів, з них за спеціальністю 
“Економіка підприємства” - 110, “Менед-
жмент організацій” - 120. 

Враховуючи важливість  Програ -
ми та на виконання листа Міністерства 
економіки України від 28 грудня 2009 
року, ТНЕУ розпочав конкурсний відбір 
фахівців управлінських кадрів для сфери 
підприємництва у Волинській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, 
Тернопільській, Хмельницькій областях та 
АРК за рахунок коштів Державного бюджету 
України.

Державна програма “Українська 
ініціатива” є ефективним засобом пожвав-
лення розвитку малого бізнесу в Україні, 
доведення його в майбутньому до рівня країн 
з розвинутою ринковою економікою. 

Олег ІВАщУК, декан ФДПМП

Працює ДЕК в м. Севастополі  - консультаційні 
проекти захищають слухачі відділу 

післядипломної освіти та підвищення 
кваліфікації ФДПМП ТНЕУ  за державною про-

грамою “Українська ініціатива”.
Голова комісії - Шамрай Олена Іванівна (за-
ступник начальника управління економіки 

Севастопольської міської державної 
адміністрації)
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Äóõà íå ïðèãàøàéòå...
Äîáðîãî òðèìàéòåñü. (Àïîñòîë Ïàâëî)

Вінницький інститут економіки ТНЕУ є 
одним з провідних навчальних закладів не 
лише області, але й країни. Постійно зро-
стаюча кількість студентів свідчить про його 
велику популярність серед вищих навчальних 
закладів економічного профілю. 

Як з-під камінчика дзюркоче джерельце 
і згодом розливається у велику бурхливу 
ріку, так розпочалася діяльність ВІЕ ТНЕУ, 
коли 1 січня 1994 р. Вчена рада вузу створи-
ла  територіально віддалений структурний 
підрозділ у  м. Вінниці. Серед фундаторів 
інституту були д.е.н., професор В.Г. Баліцький, 
В.О. Козловський, І.В. Мазило, А.А. Сен-
ченко, В.С. Лемешкова, С.А. Харчук,  З.С. 
Пенькова та інші.  Перший набір до Інституту 
здійснено у 1995 р., коли до лав студентів 
на заочну форму навчання за спеціальністю 
“Фінанси і кредит” було зараховано 105 осіб. 
Нині Інститут готує фахівців за напрямами 
підготовки “Фінанси”, “Облік і аудит” та 
“Економіка підприємства”. Починаючи з 
1995 року, Інститут розпочав перепідготовку 
фіхівців з надання другої вищої освіти. У 2004 
році запроваджено денну форму навчання. 
За роки існування ВІЕ ТНЕУ підготував для 
народного господарства України 4,5 тис. 
спеціалістів і магістрів. Навчальний процес 
забезпечують 6 кафедр, на яких працюють 
168 висококваліфікованих викладачів. Більше 
100 викладачів мають наукові ступені та 
вчені звання. Очолює колектив молодий, але 
досвідчений керманич, кандидат економічних 
наук, доцент Б.В. Погріщук, який щиро 
вболіває за підвищеня якості освітніх послуг, 
турбується про розвиток науково-методичної 
бази інституту, дбає про належну підготовку 
викладачів, сприяє їх професійному та 
науковому зростанню… Минулого року 
інститут отримав власне нове приміщення з 
гарно обладнаними навчальними аудиторіями, 
комп’ютерними класами, де студенти мають 
необмежений доступ до Інтернет-ресурсів, 
спортивним залом із сучасними тренажерами 
та великим бібліотечним фондом. 

З нагоди 15-річного ювілею Інституту,  
7 грудня відбулася студентська науково-
практична конференція під назвою “Наука 
- справа молодих”, під час якої студенти 
всіх курсів показали не лише зацікавленість 
у дисциплінах, які вони вивчають, але й 
допитливість, глибоку обізнаність та творчий 
пошук у царині науки. 

До ювілею ВІЕ ТНЕУ приурочено й 
міжнародну  науково-практичну конференцію 
“Місце та роль України в глобалізованому 

ВІННИЦьКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТНЕУ: 
15 років якісної освіти!

світі: економічні, політичні, культурні аспек-
ти”, на якій науковці з України, Польщі, Росії 
та Швеції обговорювали актуальні соціальні, 
економічні, політичні та науково-педагогічні 
питання. Це свідчить про те, що Вінницький 
інститут економіки ТНЕУ став впливовим 
науковим осередком, відомим не лише в 
Україні, але й за кордоном. 

Урочисте святкування відбулось у 
концертній залі “Плеяда” обласної філармонії. 
З нагоди ювілею, колектив ВІЕ ТНЕУ привітав 
ректор Тернопільського національного 
економічного університету С.І. Юрій, який 
висловив щиру вдячність за натхненну пра-
цю, творчий пошук, ініціативність і вагомий 
внесок у розвиток регіональної та української 
науки. Привітати ювілярів приїхали гості з 
усіх куточків України, колишні випускники 
інституту, які стали відомими, поважними гро-
мадянами. Як зазначив заступник директора 
Райффайзен Банк “Аваль” Д.В. Мухомор, “Усі 
заслуги, які має банк на території Вінницької 
області, може впевнено розділити з ВІЕ ТНЕУ, 
низка випускників  якого працюють у відділах 
банку”. Досягнення інституту були високо 
оцінені Вінницькою ОДА, від імені якої 
перший заступник голови ОДА В.В. Коровій 
вручив почесні грамоти Б.В. Погріщуку, В.С. 

Лемешковій, В.О.Козловському, О.І.Марченко, 
Л.Г.Захаровій та ін. Заступник начальника 
відділу освіти Вінницької міської ради І.В. Бо-
жок передала привітання від міського голови 
В. Гройсмана та вручила грамоту колективу за 
педагогічну майстерність та високий  рівень 
освітніх послуг. Щиро   віншували ювілярів 
голова Федерації профспілок області В.Г. Па-
ращук, генеральний директор Калинівського 
хлібоприймального підприємства П.З. Клим-
чук, директор Вінницької дирекції “ІНДЕКС-
БАНК” А.М. Чернобаєв, проректор з науково-
педагогічної роботи Вінницького коопера-
тивного інституту Н.В. Яценко, провідний 
спеціаліст Головного управління Держав-

ного казначей-
ства України 
у Вінницькій 

області В.М. Семцов  та багато інших. 
Пам’ятні призи вручені від інноваційно-
впроваджувального підприємства “ІННОВІН”, 
Брацлавського економічного коледжу. Заступ-
ник директора Вінницької філії Приватбанку 
- випускниця  ВІЕ ТНЕУ Є.М. Стойко зазна-
чила, що Інститут безпосередньо причетний 
до діяльності банку, оскільки майже кожен 
третій випускник  стає його співробітником, 
втілюючи на практиці набуті якісні та сучасні 
знання. Виступаючи, д.е.н., професор ВІЕ 
ТНЕУ А.В. Сірко, згадав вислів німецького 
філософа І. Канта,  що “...потрібно вчити 
думати” і наголосив, що саме це є провідним 
гаслом педагогічної діяльності викладачів 
Інституту, які вболівають за професійний 
рівень випускників, докладають значних зу-
силь у їх фаховий та особистісний розвиток. 
Адже справжні зірки сяють не для себе, а 
освітлюють шлях іншим. 

Цікавим та змістовним був виступ ко-
лишнього методиста, ветерана інституту 
З.С. Пенькової. Вона представила цікавий 
історичний ракурс, пригадала перших 
студентів, величезні зусилля педагогів у 
згуртуванні та організації такого потужного 
навчального закладу. 

Відомо, що не лише наука формує 
особистість, а прагнення до творчого само-
вираження, долучення до кращих культурних 
традицій. Сьогодні в інституті сформувався 
активний творчий студентський осередок, до 
складу якого входять В.Бубела, Л.Клітна, І. 
Ланчугова, М. Тимошевська, О. Ковбасюк та 
ін.  Урочистий концерт з нагоди святкування 
був вартий кращих сцен України. Вабили і 
око, і слух виступи самодіяльних танцюваль-
ного та вокального  ансамблів ВІЕ ТНЕУ, 
комічні театральні мініатюри у виконанні 
студентів інституту, а також  відомих творчих 
колективів Вінниці: дитячого танцювального 
ансамблю “Барвінок”, вокальної капели, 
творчого вокально-танцювального колективу 
Вінницького технічного коледжу. Молоді 
таланти представили бальні та народні танці, 
оперні арії,  оригінальні аранжування відомих 
пісень, чудові номери популярного жанру. 
Багату палітру студентських талантів відкрив 
виступ команди Клубу веселих і допитливих 
під багатообіцяючою назвою “Кредитка”. 

Зорі, як зерна, падають там, де їх сіють. 
Зорі ВІЕ ТНЕУ сяють над усією Україною, а 
сіють їх небайдужі до своєї роботи педагоги, 
професіонали вищого ґатунку в економічній 
сфері. Як слушно зауважив його директор   
Б.В. Погріщук,  “Гордістю Вінницького 
інституту економіки ТНЕУ є наші випускники 
- вчені, доктори наук, керівники підприємств 
і організацій, люди різних професій, які 
реалізовують свої фундаментальні знання на 
благо розбудови незалежної України”. Хай 
же не згасне молода зірка під назвою “ВІЕ 
ТНЕУ”, а її сяйво розійдеться по всьому 
світу; і там, де впаде її промінь, засвітиться 
нова зірка висококваліфікованого фахівця в 
галузі економіки. 

Лариса  МОВчАН
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      З Тернополя не видно золотоверхої
    Софії, не чути малинових дзвонів 

Києво-Печерської Лаври. Кияни називають 
Тернопіль провінційним. І саме в цьому 
перевага нашого міста. Адже тут, май-
же за півтисячі кілометрів від столиці, 
не розмінюючись на дріб’язкові моменти, 
наш Тернопіль впевнено завойовує світ. 
Завойовує наймирнішою у світі армією 
- армією висококваліфікованих фахівців, 
яких готує Тернопільський національний 
економічний університет, потужний 
освітянський і науковий флагман не лише 
західного регіону, а й всієї України.

У співпраці з провідними навчальними закла-
дами Канади, США,  Німеччини, Великобританії, 
Швеції, Фінляндії, Польщі, Болгарії, Франції, 
Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, 
Італії,  Іспанії, Ірландії, Російської Федерації, 
Швейцарії, Австрії, Білорусі Університет готує 
фахівців відповідно до вимог Закону України 
“Про освіту” і стандартів освіти розвинених 
європейських держав. 

13 факультетів (фінансів, банківського 
бізнесу, аграрної економіки і менеджмен-
ту, міжнародного бізнесу та менеджменту, 
економіки та управління, обліку і аудиту, 
комп’ютерних інформаційних технологій, 
Українсько-нідерландський факультет 
економіки та менеджменту, Українсько-
німецький економічний факультет, юридич-
ний, факультет довузівської, післядипломної 
та магістерської підготовки, Нововолинський 
факультет, Самбірський факультет прикладно-
го програмного забезпечення) і 3 інститути, 
що готують фахівців за 9 напрямами, 21 
спеціальністю, 46 спеціалізаціями. Загалом, 
різними формами навчання в Університеті 
охоплено 28792 студенти. Свої знання і му-
дрий досвід передають майбутнім фахівцям 
968 педагогів, серед яких 46 докторів наук, 
професорів, 484 кандидати наук, доценти, 55 
академіків галузевого напрямку… 

ТНЕУ - єдиний український нестолич-
ний вищий навчальний заклад, який має 
свою філію за кордоном - у Єревані, столиці 
Вірменії.

Щороку майже 100 студентів ТНЕУ про-
ходять короткотермінове навчання у закор-
донних вищих навчальних закладах. Молоді 
люди набувають досвіду в Оргуській Школі 
Бізнесу (Данія), Університеті прикладних 
наук  м. Відня (Австрія), у 
Познаньській економічній 
академ і ї  т а  Академі ї 
економічній імені Оскара 
Ланге (Республіка Поль-
ща), у Школі міжнародного 
б ізнесу  м.  Йонкопінг 
( Ш в е ц і я ) ,  І н с т и т у т і 
міжнародної торгівлі м. 
Дюнкерк (Франція).

Для слухачів Школи 
польського та європейського права практика 
проводиться на юридичних фірмах Республіки 
Польща.

Викладачі та студенти ТНЕУ постійно 
виїжджають за  кордон для участі  у 
міжнародних науково-дослідних конференціях, 
симпозіумах, семінарах.

Реорганізація вищої школи відповідно до 

статуту Університету, зрілий рівень науково-
педагогічних кадрів дозволяють готувати 
кваліфікованих фахівців за міжнародною три-
ступеневою системою “бакалавр-спеціаліст-
магістр”. Навчальний процес в Університеті 
побудований так, щоб зорієнтувати студентів 
і викладачів на високу відповідальність за 
результати навчання. 

З початку заснування Університет 

Тернопільський національний 
має глибоке національно-патріотичне 

Запозичуючи кращий досвід економічної 
освіти, ТНЕУ водночас упевнено виходить на 
європейський ринок освітніх послуг.

Професори закордонних вищих на-
вчальних закладів - учасники науково-
практичних конференцій ТНЕУ, проводять 
заняття зі студентами та приймають у них 
іспити - це наближає підготовку спеціалістів 
до європейського процесу з орієнтацією на 
провідні українські та європейські вищі 
навчальні заклади. 

Сьогодні  Тернопільський національний 
економічний університет - це багатогалузевий 
навчальний науковий комплекс, який об’єднує 

і перспективне 

У 2007 році ТНЕУ вступив до Європейської 
асоціації Університетів. 19 вересня 2008 року 

наш Університет приєднався до Великої Хартії 
Університетів. 

У березні 2009 року діяльність ТНЕУ перевіряли 
експерти із Європейської асоціації Університетів. 

В Університеті функціонують докторантура з 4-х 
та аспірантура із 16-ти спеціальностей, діють три  

спеціалізовані 
Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій 

та дві — із захисту докторських дисертацій.
Спеціалізовану Вчену раду Д58.082.03 очолює 

д.е.н., професор Сергій Юрій

На світлині — 
урочиста мить підписання угоди 

про продовження інтегрованої 
навчальної програми між 

економічним факультетом Дрез-
денського  технічного університету 

та Українсько-німецьким 
економічним факультетом ТНЕУ.

Відтепер, згідно до умов нового 
договору,

студенти УНЕФ матимуть 
можливість отримувати дипломи 

не лише спеціалістів, а й магістрів 
Дрезденського технічного 

університету. 

Відома теза «кадри вирішують все»...
Доля ТНЕУ — це доля кожного працівника 

Університету. Колектив ТНЕУ 
відповідає вимогам часу і свою діяльність будує 
так, щоби кожен студент і випускник відчували, 
що їхні хист і вміння, їхнє економічне мислення 

впишуться у вимоги завтрашнього дня

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, 
д.е.н., професор Сергій Юрій  задоволений 

роботою кафедралів
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і порядність, аристократична пунктуальність, 
інтелігентність і щира духовність. Позиція 
Сергія Ілліча проста і прозора - чесно слу-
жити людям.

Ректору вірять. 
Йому  дов іряють ,  допомагають  і 

підтримують у всіх починаннях.
Сергій Юрій - свій. Він випускник нашого 

ж Університету, де пройшов шлях становлення 
від викладача, старшого викладача, доцента, 
декана фінансово-економічного факультету, 
доцента кафедри міжнародних фінансово-
кредитних відносин, завідувача кафедри 
фінансів, декана факультету фінансів - до рек-
тора. Наполегливо працює сам і справедливо 
вимагає позитивних результатів від підлеглих. 
Його перу належить 12 монографій, 8 на-
вчальних посібників, 5 підручників, майже 
200 наукових і науково-методичних праць 
з економічних питань; він є керівником і 
розробником 10 наукових тем державного 
значення. С.І.Юрій заснував наукову школу 
“Фінанси, грошовий обіг і кредит”, в рамках 
якої працюють 6 докторів, 55 кандидатів, 
десятки аспірантів і викладачів та сотні 
студентів. Під керівництвом Сергія Ілліча 24 
здобувачі захистили кандидатські дисертації 
і 3 - докторські.

За редакцією С.І.Юрія видано підручники 
“Фінанси”,  “Казначейсь-
ка система”, “Соціальне 
страхування”, “Економічна 
теорія: політична економія”, 
монографія “Економічні 
проблеми XXI століття: 
міжнародний та український 
виміри”, за якими навча-
ються студенти економічних 
с п е ц і а л ь н о с т е й  в с і є ї 
України. 

З а в і д у в а ч  к а ф е д р и 
міжнародних фінансів, док-

тор економічних наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, дійсний 

підготував десятки тисяч висококваліфікованих 
спеціалістів, які доклали чимало зусиль у 
побудові новітньої Української держави. 
Вихованці ТНЕУ, серед яких - Президент 
України Віктор Ющенко, нині є будівничими 
України на найбільш відповідальних по-
стах держави - в Адміністрації Президента 

член Української академії економічної 
кібернетики, голова науково-координаційної 
ради Західного наукового центру НАН України 
і МОН України у Тернопільській області, 
голова Тернопільського обласного відділення 
Національного олімпійського комітету України, 
віце-президент Федерації волейболу України, 
головний редактор наукового журналу “Світ 

фінансів”, експерт, рецензент, - ось далеко не 
повне коло діяльності людини високого лету, 
яка впевнено торує власний шлях, ведучи за 
собою своїх учнів заради іміджу рідної Alma-
mater, задля процвітання України.

Те р н о п і л ь с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й 
економічний університет має глибоке 
національно-патріотичне минуле, не-
повторне сьогодення і перспективне 
майбутнє. Тут немає дріб’язкових “табу”. 
Тут панує дух вільнодумства. Тут заду-
ми втілюються у реальність. Тут живе 
творчість. Світлі уми саме тернопільських 
науковців підказують верхам шляхи до 
розв’язання проблем. 

І нехай нам заздрить столиця!

економічний університет
минуле, неповторне сьогодення 
майбутнє...

України, Верховній Раді України, Кабінеті 
Міністрів України, у фінансових та контро-
люючих органах, у виконавчій владі на місцях,  
у науковій, виробничій, банківській сферах, а 
також у царинах культури і спорту. 
Географія їх діяльності - майже усі 
регіони України та зарубіжжя.

Керівництво Університету прагне 
перетворити ТНЕУ на елітарний 
вищий навчальний заклад, досягти 
рівня міжнародної конвертованості 
дипломів, зробити випускників вузу 
конкурентоспроможними фахівцями. 

І це видається можливим лише 
завдяки дивовижній особистості - 
Першій особі, професору Сергію 
Юрію, у якому воєдино перепле-
лися невгамовна енергія, чемність 

Посли Європейських  країн в Україні і 
науковці Університету в ході святкування Днів 

Європи у ТНЕУ,  травень 2009 р. 

Цікаво і незабутньо читає лекції Почесний Про-
фесор Міжнародного Віденського Університету, 

ректор ТНЕУ, д.е.н., 
професор Сергій Юрій

Готується до друку  науковий журнал «Світ 
фінансів». 

Головний редактор перечитує  наукові статті  
підопічних докторантів

  Оксфордський саміт лідерів-2009 
(Великобританія) зібрав 25-28 жовтня 2009 р. 

ректорів провідних вищих навчальних закладів 
Європи, які водночас взяли участь у форумі 

на тему: «Міжнародне співробітництво у сфері 
освіти». 

На світлині — дипломовані дійсні члени 
Клубу Ректорів Європи (зліва направо) ректор 

Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, професор В.П.Андрущенко; 

ректор ТНЕУ, професор С.І.Юрій; перший про-
ректор Національного авіаційного університету, 

професор М.Г.Луцький

Понад 20 літ співпрацюють два вищі 
навчальні заклади. У 2008 році підписана 

нова Угода Тернопільського національного 
економічного університету з Фінансовою 

Академією при Уряді Російської Федерації. 
Ректори  С.І.Юрій і А.Г.Грязнова  підписами 

скріпили домовленості  про обмін студентами і 
викладачами для стажування 

у Московській Фінансовій Академії.

Підготувала Марія Баліцька
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Восени, минулого року, ще навчаю-
чись в Тернопільському національному 
економічному університеті, нам, студент-
кам Україно-нідерландського факультету, 
Чаплигіні Інні та Кісель Тетяні, випала нагода 
познайомитись з викладачами та студентами 
Університету Прикладних Наук InHolland 
в рамках міжнародної конференції, під час 
роботи над спільним студентським про-
ектом. Саме ця зустріч дала нам зрозуміти, 
що, навчаючись в престижному університеті 
InHolland, будемо мати можливість відчути усі 
особливості навчання за кордоном! 

Після нашого тривалого перебування за 
кордоном залишилось багато приємних та 
незабутніх спогадів про чудесну країну квітів 
та сиру - Голландію, та найголовніше - база 
величезних знань та навик, які ми здобули, 
навчаючись в університеті InHolland.

Королівство Нідерланди відоме також як 
Голландія. Амстердам- столиця Нідерландів, 
одне з найцікавіших міст Європи. Його 
часто називають Північною Венецією. Тут 
500 мостів і 50 каналів, що стали окрасою 
міста. Характерним літнім святом країни є 
Квітковий Парад - в Нідерландах усі люди 
від народження займаються квітникарством. 

У другому семестрі третього курсу мені 
випала можливість провести навчальний се-
местр в країні, яку я завжди хотіла відвідати 
- Данії. На перший погляд здається, що це 
типова європейська держава, яка нібито 
нічим не виділяється серед інших країн 
представників Європейського Союзу. Мало 
хто знає й те, що Данія - одна з найстаріших 
країн Європи та найдавніше королівство у 
світі, домівка вікінгів, великого мистецтва, а 
також казок. Життя тут в цілому і пріоритети 
багато в чому відрізняються від добре нам 
відомих… Правління країни є соціально зосе-
редженим та намагається заохочувати молодь 
до активної освітньої діяльності. 

Данська система освіти пропонує широкий 
спектр навчання на багатьох рівнях. Особливе 
місце посідають саме англомовні програми 
для міжнародних студентів. Університети та 
бізнес між собою співпрацюють, тому студен-
ти мають можливість отримати практичний 
досвід роботи під час навчання відповідно до 
теоретичних основ. 

Данці є надзвичайно простими, не заком-
плексованими і дещо закритими у спілкуванні 
з людьми. Та на допомогу іноземцям прийдуть 
усі!

Творчість данських митців - архітекторів, 
дизайнерів, художників, для декого залишить-
ся, можливо, і не зрозумілою, але, особисто 
для мене, це креативне відтворення речей 
та явищ, які більшість людей бачать тільки 
з одного боку… Зрештою, у кожного свої 
виміри та розуміння краси в цілому і мистецт-
ва зокрема…

Чесно кажучи, я й навіть не помітила, як 
промайнув час, і прийшла пора повертатися 
додому. Щасливі моменти життя в Данії  час 
від часу згадую і впевнена, що не забуду їх 
ніколи. Данія відкрила для мене нові перспек-
тиви та пріоритети, допомогла отримати над-
звичайний досвід життя та простого незабут-
нього студентського життя, дала можливість 
вдосконалити практичний та теоретичний 
бік використання іноземної мови, показала 
нові підходи у розв’язанні складностей, 
підготувала до,  можливо,  майбутнього на-
вчання в іноземній країні, подарувала багато 
нових знайомств та вірних друзів, показала 
як дивитися на світ по-іншому… Саме 
через це я дякую нашому декану Людмилі 
Володимирівні Гаврилюк-Єнсен, а також 
всьому деканату нашого факультету!

 Наталія  ГАБРИК, МЕУН-41,
Україно-нідерландський факультет економіки 

та менеджменту 

Зі студентської пошти

Країна надзвичайно успішна і розвинена. 
Особливість, що вразила нас у перший же день 
- надзвичайна щирість і привітність жителів 
країни, кожен з них розуміє англійську, і що 
дуже важливо - усі вони усміхаються і завжди 
готові допомогти.

У перший тиждень нашого перебування в 
Алькмарі, саме в цьому містечку знаходиться 
університет InHolland, нас ознайомили з про-
цесом навчання, можливостями використання 
наявних в університеті ресурсів - величезної 
бібліотеки та численних комп’ютерних 
класів, із студентським містечком та нашою 
новою домівкою - студентським гуртожитком 
Westerlicht. 

У програмі обміну студентів Erasmus та-
кож брали участь студенти з Латвії, Португалії, 
Франції та Іспанії. Наше перебування тут 
охоплювало 2 семестри - тобто приблизно 
10 екзаменів і 2 проекти. Зізнаємось, що  
навчання в університеті InHolland не було з 
найлегших. Навчаючись на третьому курсі на-
шого рідного Тернопільського  національного 
економічного університету, ми отримували 
лише відмінні результати у навчанні, проте 
в університеті InHolland навчання для нас 
виявилось нелегким. Це можна пояснити тим, 
що навчання в нідерландському університеті 
несе більш практичний характер, коли наша 
освіта базується, в основному, на теоретичних 
аспектах. 

Як вже було згадано вище, два триместри 
навчання у Нідерландах охопили 10 екзаменів 
і 2 проекти. В основному, ми вивчали пред-
мети економічного спрямування. А щодо 
проектів, то вони охоплювали всі ті курси, 
які ми проходили за триместр. Та чи не 
найскладнішим завданням були саме проекти, 
адже усі свої знання потрібно систематизувати 
й застосувати на практиці.

Отож, хочемо всіх заохотити робити 
сміливий крок та здобувати додаткову освіту 
саме у Голландії і щиро дякуємо нашому дека-
ну Людмилі Володимирівні Гаврилюк-Єнсен, 
Ларисі Іванівні Вергун, рідному деканату, 
викладачам, що дали нам ті знання, які зараз 
так допомагають у навчанні, одногрупникам, 
які не забували і підтримували хорошими 
вісточками з України, а також всім студентам 
факультету, які пам’ятали про нас! 
Інна чАПЛИГІНА, Тетяна КІСЕЛь — студент-
ки 4-го курсу Україно-нідерландського факульте-

ту економіки та менеджменту

Нідерланди - 
маленький рай на березі Північного моря!

Данія — домівка вікінгів, 
великого мистецтва і казок...

Науковці Університету
примножують науковий 

потенціал України
15 січня 2010 року в залі засідань ТНЕУ 

кандидатські дисертації  захистили Тетяна 
Томнюк на тему: “Адміністрування податків 
в Україні: організація та напрямки розбу-
дови”   за спеціальністю 08.00.08 (наук. 
керівник: д.е.н., професор Крисоватий А.І.) 
та Борис Язлюк на тему: “Управління порт-
фелем інвестиційно-інноваційних проектів 
підприємств світлотехнічної галузі” за 
спеціальністю 08.00.04 (наук. керівник: д.е.н., 
професор   Литвин Б.М.).

29 січня 2010 року в залі засідань ТНЕУ 
відбувся захист кандидатської дисертації 
Марії Фігурки на тему: “Державне регулю-
вання організаційних змін в теплоенергетиці 
житлово-комунального господарства      
України” за спеціальністю 08.00.03 (наук. 
керівник: д.е.н., доцент Тарнавська Н.П.).
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Õðèñòîñ — 
öå âñå ðàçîì: і  Ëіêàð, і  Ëіêóâàííÿ, і Ëіêè

У січні свій ювілей святкують  Наталія 
Борисівна Вежнавець — ст.викладач ка-
федри спорту; прибиральниці — Ганна 
Петрівна Балюк, Марія Володимирівна 
Тимочко, Марія Миколаївна Голик; гарде-
робник ЧІПБ  Павліна Антонівна Смоляк; 
заст. начальника Центру підготовки офіцерів 
запасу Олександр Володимирович Кіслов; 
ст.лаборант кафедри правового регулю-
вання економіки і правознавства Галина 
Антонівна Флекей; водій Олег Юліанович 
Кручовий; слюсар-електромонтер ЧІПБ 
Валерій Степанович Онисько; провідний 
спеціаліст навчального управління Людмила 
Іванівна Ніпіаліді; ректор ТНЕУ Сергій 
Ілліч Юрій.

Від щирого серця ми Вас, ювіляри, 
вітаємо, Усіх благ земних і небесних Вам 
бажаємо, Хай щастить щоднини - завжди 
і усюди, Нехай многа літ Вас поважають 
люди! З роси й Води Вам!

 ВІТАННЯ 
НАШИМ ЮВІЛЯрАМ!

Кожна людина хоче бути здоровою. То чому 
ж сьогодні так мало людей можуть похвали-
тися своїм здоров’ям? ХХ століття увійшло 
в історію багатьма відкриттями і швидким 
розвитком технологій в найрізноманітніших 
галузях людської діяльності. Однак, не-
зважаючи на багатомільйонні суми, які 
виділяються на дослідження в галузі меди-
цини, люди хворіють і вмирають передчасно. 
Щодня відкривається велика кількість аптек. 
Щодня у світі з’являється понад 500 нових 
найменувань ліків. Але ж  щороку прогресу-
ють “хвороби цивілізації”: 
атеросклероз, гіпертонічна 
хвороба, ожиріння, цукровий 
діабет. І нові, які заставля-
ють панікувати весь світ, 
інфекції. Хронічні захворю-
вання вражають людей все 
більш молодого віку і “не 
відповідають” на традиційну 
терапію. Все це — розплата 
за грубе втручання людини в 
закони Природи.

На жаль, багато людей за-
думуються про своє здоров’я 
тільки тоді, коли вже “щось 
не в порядку”, а в гіршому 
випадку, коли прогресує бу-
кет захворювань або настає 
катастрофа (інфаркт, інсульт, 
інвалідність і т.д.).

Усі ми вчилися в школах та інститутах, 
де вивчали велику кількість предметів — 
потрібних і не дуже. Потім в процесі життя 
ми набули велику кількість знань, знову ж 
таки — потрібних і не дуже. Але, на жаль, ми 
ніколи і ніде не вивчали найбільш потрібного 
предмета в нашому житті — “Як зберегти 
здоров’я і подовжити життя?”. І за це незнання 
людина розплачується найціннішим, що є — 
своїм здоров’ям і своїм коротким життям.

За даними соціологічних опитувань, у 
системі цінностей більшості людей здоров’я 
стоїть на п’ятому, а в деяких країнах — на де-
сятому місці. І поки не зміниться відношення 
до здоров’я, очікувати його марно!

“Багато людей довгі роки хворіють не від 
того, що лікарі чи медицина погані, а від  того, 
що найменше в світі цінують життя і здоров’я, 
особливо тоді, коли воно є”. (М.Норбеков).

Сьогодні стало звичним звинувачувати у 
своїх хворобах медиків, екологію, суспільство, 

Навчання за кордоном - можливість погли-
бити і розширити свої знання, презентувати 
себе і познайомитися з представниками інших 
культур та національностей. 

На нашому факультеті значну увагу 
приділяють міжнародній співпраці. Кожен 
студент має можливість стажуватися за кор-
доном. Так, за програмою обміну студентами 
між Україно-нідерландським факультетом 
Тернопільського національного економічного 
університету та Політехнічним Інститутом 
Британської Колумбії ми з Юрієм Лубковичем 
отримали змогу навчатися одному з провідних 
вищих навчальних закладів Канади, що роз-
ташований у м. Ванкувер. 

Спочатку нам було важко звикнути до 
складної економічної термінології, відсутності 
постійної групи та іншого навчального про-
цесу. У Канаді кожен студент сам визначає 
свій робочий графік - години навчання і курси, 
що потрібно пройти. Ми хотіли поглибити 
знання, отримані під час навчання на Україно-
нідерландському факультеті, та навчитись чогось 
нового. Для цього обрали курси стратегічного 
менеджменту, маркетингу та піару. 

Викладачі інституту докладали макси-
мум зусиль, щоб їхня допомога нам була 
своєчасною і максимально ефективною. 
Новітні інформаційні технології значно до-
помагають студентам і викладачам ефективно 
співпрацювати. Матеріально-технічна база 
університету Британської Колумбії на високо-
му рівні. Бібліотеки, у тому числі електронні, 
дуже великі. У них є доступ до світових баз 
даних. Студентам можна безкоштовно кори-
стуватися усією інформацією, бізнесмени ж 
платять за доступ тисячі доларів.

Усі дисципліни в університеті, які ми 
опановували, були практичного спрямування. 
Більшість викладачів  займаються власним 
бізнесом, тому наводять багато прикладів із 
власного досвіду.

Виконання завдань передбачає роботу в 
команді. Кожному відводиться певна роль 
у цьому процесі. Тому обов’язковим було 
відвідування групових зустрічей, за пропуски 
можуть виключити з команди. У такому ви-
падку предмет автоматично не зараховується. 
Результати тестування перевіряє комп’ютер, 
тому отримуєш те, що заслужив. 

Окрім навчання, ми займалися суспільно-
корисною роботою. Знаючи досвід роботи 
мас-медіа в Україні, у Канаді ми створили 
першу молодіжну українську інформаційно-
розважальну програму “4 хвиля - Sunday”.

 Загалом, ми проявили себе дуже добре і 
досягли значних успіхів як у навчанні, так і у 
громадському житті. Студентів Канади ми ди-
вували своєю активністю, комунікабельністю 
та мобільністю. Впевнено можна сказати, що 
досягнуті нами вершини - це результат навчан-
ня на Україно-нідерландському факультеті 
економіки та менеджменту ТНЕУ.

Андрій ЗІНчУК, МЗЕД УН-41, УНФЕМ

Канада — 
досягнуті  вершини  

ВІДКРИЙ СВІТ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
 “У кожному з нас знаходиться сила нашої згоди на здоров’я і хвороби, 

на багатство і бідність, на свободу і рабство. 
І тільки  ми керуємо цією великою силою, і ніхто інший”. (Річард Бах)

Написано серцем

Щоб мети досягти - треба вміти чекати,
Знати, чого прагнеш, сміливо дерзати.
Вітрам пригинатись, але не ломитись,
Із зимою холодною уміти миритись.

Спіймати важливу хвилину в житті,
Саме ту, яка живить тебе в самоті.
Усмішку мати, хоч рана болить.
Людям показувати, що “вмієш жить”.

Друга за покликом серця знайти,
Злитись душею і разом іти.
Відчай й образу геть проганяти,
Рукам й голові не давать сумувати.

Душу і тіло “тримать в чистоті”,
Не міняти себе на дрібниці пусті.
Вірити в краще, його будувати,
Мирську суєту філософськи сприймати.

Олег МАЛЯРчУК, 
к.і.н., доцент ІФІМ ТНЕУ

Заради мети...

державу, кого завгодно, але тільки не себе. 
Чому ми продовжуємо думати, що хтось по-
винен і зобов’язаний зробити нас здоровими? 
Чому продовжуємо мріяти купити (а ще краще  
отримати “на халяву”) універсальну “таблетку 
здоров’я”. Скільки нам доводиться бачити 
людей, які роками вирощували і викохували 
свої виразки, пухлини, камені ? Людей, які 
вперто не бажали займатися своїм здоров’ям, 
і які “згоряли” протягом місяця!

Багато іноземців, дивлячись на наше 
відношення до свого здоров’я, жартують: 

“Ви, слов’яни, дивні люди 
— починаєте лікуватися за 
п’ять хвилин до смерті. А 
ми починаємо лікуватись 
за п’ять років до почат-
ку хвороби”.  Тож давайте 
почнемо якомога раніше 
займатися своїм здоров’ям, 
а не шукати в останню хви-
лину суперспеціалістів в 
суперклініках, які, можливо, 
як би вони не старались, 
нічого не зможуть змінити.

Адже без усвідомлення 
цінностей і неповторності, 
без бережливого ставлення і 
любові до себе ми приречені 
на самознищення, а, зна-
чить, і на хвороби.

Чи можна почати жити 
розумним і здоровим життям? Звичайно, 
можна — для цього треба тільки зрозуміти, які 
ідеї або установки відносно здоров’я лежать 
в основі ваших вчинків, і чи роблять вони 
ваше життя радісним і успішним, а здоров’я 
— міцним і гармонійним. Лікар може тільки 
допомогти запустити внутрішню програму на 
оздоровлення тим людям, хто може, а головне, 
хоче працювати, готовий тратити час і сили на 
СВОЄ здоров’я. Тобто тим, для кого здоров’я 
стало реальною цінністю і скарбом, і кому 
потрібна лише допомога у виборі шляхів та 
інструментів для оздоровлення. А для всіх 
інших існує народна мудрість: 

“Першу половину життя людина гото-
ва віддати заради грошей, а другу половину 
життя вона готова віддати всі гроші за-
ради здоров’я”.

     Далі буде......
  Олександра ПОТІчНА,

  лікар-терапевт студентської поліклініки 
ТНЕУ 
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МАГІЯ «Т.А.Н.Г.о» і «РОЖЕВОЇ ПАНТЕРИ»
  За вікном зима, білим крилом мете 

хурделиця, а у ТНЕУ — в імпровізованій 
віхолі танцю кружляють учасники студії 
сучасної хореографії “Т.А.Н.Г.о”.  

Танцюючи, забувають про все на світі, 
починають жити кожним рухом свого 
тіла, кожним тактом мелодії... 

— Заняття танцями — це, передусім, 
здоров’я, а ще — гарна постава, легка хода, 
граційність... Танець — це шанс переклю-
читися із розумової діяльності на фізичну” 
— стверджує талановитий і вимогливий 
керівник  студії Любов Гриневич-Борисяк. 

Дійсно, людина завжди прагне  досконалості, 
а досконалість — це “Т.А.Н.Г.о”.

  Студія сучасної хореографії “Т.А.Н.Г.о” 
створена в 1990р. Згодом їй присвоєно звання 
народної.  Сьогодні в репертуарі ансамблю 
— сучасні естрадні танцювальні композиції, 
танцювальні супроводи до вокальних творів 
відомих у краї артистів, і до виступів народних 
артистів України таких як Василь Зінкевич, 
Павло Дворський та  ін. 

Які ж ото мудрі пташки: голодні, холодні,  
а співають - Бога прославляють…

Хочу в наступному житті бути Пташиною 
- славитиму невтомно Бога.

Поміж  гіллям Ялинки туркочуть Горлиці… 
Так он де ви, мої милі подружки, зимуєте… 

Хоч у  в  н а с ту п н ом у  ж и т т і  бу т и 

вічнозеленою пухнастою Ялинкою, щоби 
давати прихисток милим горличкам.

Тим часом сонячний зайчик стрибнув 
на кущ, який нагадує дівчину, зодягнену в 
національний стрій, а довкола шиї разочки 
коралового намиста… Коралі калинові вкри-
лися інеєм і манили-зваблювали усіх й усе 
довкола магією Краси. 

Так от заради кого прилітають до нас взим-
ку червоногруді Снігурі… Заради Калини... 

Хочу в наступному житті бути Кали-
ною…

…Замріялася надто. 
У мріях пташиною лечу в небеса… Гля-

нула вниз - а там усе таке засніжено-красиве, 
різдвяно-величне… І все таке рідне, дороге 
серцю й миле душі…  

Справжнісіньке диво! Повертаюся на Зем-
лю - найбагатшу Планету у Божественному 
Всесвіті… 

Виймаю з кишеньки зерно й щедро уділяю 
пташкам — хай пернаті смакують-ласують. 
Нехай знають турботу людини, без якої їм 
засніженої морозяної днини не вижити. І не 
так складно - насипати на підвіконник чи у 
заздалегідь змайстровану годівничку зерно 
чи крихти,  -  дати поживу завжди веселим 
божим душечкам.

Хочу у наступному житті бути Людиною - 
дбатиму про Пташок, милуватимусь Калиною, 
тішитимусь Ялинкою, вслухатимусь у музику 
Життя, радо стрічатиму схід Сонця в милому 
Небі і…чекатиму Різдвяного Дива.

Мріяла Марія Баліцька

ЗИМИ  щороку чекаю, немов Дива. 
Дива, якого очікують діти. 
Отого дитинного Дива - чистого… 
Світлого… 
Різдвяного… 
І тільки-но полетять з неба перші білі 

мухи - радіє моя душа, аж розквітає у щасті 
очікування Дива. 

А хіба ж то не Диво - щоранку споглядати, 
як розчервоніле від морозу викочується по-
тужною діжею Сонце, вкриваючи божествен-
ним сяєвом чи не півнеба… 

Сніг під ногами від найменшого поступу 
поскрипує… А встояти довго на одному місці 
неможливо - Мороз одразу пробирається через 
теплі чоботи до ніг, через пухнасту шубку - до 
тіла… І мусиш тупцювати-танцювати, шляхи-
стежинки морозові перекривати, щоби він 
тепла не зманював. І мусиш берегти душу, 
віддаючи їй усе тепло, ніби вмовляючи: ну по-
терпи ще трішки-трішки, нехай серце порадіє 
від споглядання дива сходу Сонця. 

Хочу в наступному житті бути Сонцем - 
нестиму тепло землянам.

А сніг сріблиться, аж іскриться, огортаю-
чись золотом сонячних променів…

А пташки співають-моляться божеству, 
яке несе їм тепло. 

Де сонечко сильніше земленьку святу 
пригріє - сніг розтопиться і, дивись, зернятко 
якесь знайдеться - сніданок буде… 

“Не зупинятись на досягнутому!”  —  
гасло колективу, адже його керівник  постійно 
перебуває у творчому пошуку, турбується 
про заміну солістів студії, які із закінченням 
навчання в Університеті покидають колек-
тив. Так, у 2000р. створено ансамбль танцю 
“Рожева пантера”, який сьогодні має звання 
“зразковий-художній колектив”. 

Тут юні таланти освоюють ази сценічної 
та танцювальної майстерності,  і в цьому їм 
допомагає один із репетиторів дитячої групи, 
постановник номерів діючого репертуару  
Тимофій Шевіла. 

Ще змалку отримуючи можливість 
реалізуватися, учасники “Рожевої пантери” 
стають невід’ємною частинкою Університету, 
як і сам ансамбль  “Т.А.Н.Г.о”,  адже він є 
візитною карткою  нашого вузу, його ексклю-
зивним “обличчям”. 

“Т.А.Н.Г.о” — постійний учасник концертів, 
розважальних програм Університету, міських, 
обласних, всеукраїнських та міжнародних 
заходів; бажаний гість багатьох фестивалів.  

рІЗДВЯНІ МрІЇ...

Влітку 2009р.  колектив виборов перше 
місце в номінації “Хореографічне мистецт-
во” на ІІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі 
дитячої та юнацької творчості “Усі ми діти 
твої, Україно!”,  який щорічно відбувається 
на базі дитячого центру “Молода гвардія”. І 
це вагомий здобуток, адже за перемогу боро-
лися 25 колективів з України, Росії, Польщі, 
Вірменії, Грузії, Естонії…

У новому році багато нових планів. По-
переду у колективу участь у відбірковому  
танцювальному конкурсі, який проводити-
меться в “Артеку”,  дехто з дорослих учасників 
пробуватиме себе у телепроекті “Танцюють 
всі”, та найголовніше — на  нас чекає сольний 
концерт  “Т.А.Н.Г.о”,  де ансамбль презенту-
ватиме творчий доробок за рік.

Усіх, хто по-справжньому закоханий 
у танець, студія сучасної хореографії 
“Т.А.Н.Г.о” чекає щоденно з 18.00 до 20.00 
год. за адресою — вул. Львівська 11, І корпус 
ТНЕУ, Департамент гуманітарної освіти 
та творчої самореалізації молоді.


