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11 ëþòîãî 2010 ð. ó ïðèìіùåííі  
Öåíòðàëüíîãî áóäèíêó îôіöåðіâ 
(ì.Êè¿â) âіäáóëàñÿ óðî÷èñòà 
ïðåçåíòàöіÿ âñåóêðà¿íñüêîãî 
âèäàííÿ “Óêðà¿íè ñëàâíі  іìåíà”. 
Ïіä ÷àñ çàõîäó áóëè âіäçíà÷åíі  
êåð і âíèêè ï і äïðèºìñòâ  і  
îðãàíіçàöіé,  ÿêі  õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
íàïîëåãëèâіñòþ ó äîñÿãíåííі  
âèñîêèõ  íàóêîâèõ,  îñâіòÿíñüêèõ  
òà âèðîáíè÷èõ  ïîêàçíèêіâ, 
ïðîôåñіéíіñòþ,  òâîð÷èì ïіäõîäîì 
òà íåâè÷åðïíîþ åíåðãіºþ. 
âîíè ñïðèÿþòü ñòàíîâëåííþ 
åêîíîìі÷íî¿  âåëè÷і  é ñîöіàëüíî¿  
ñòàáіëüíîñòі  â Óêðà¿íі, à ñâîºþ 
íåâòîìíîþ ïðàöåþ âèçíà÷àþòü 
ïîäàëüøèé ïðîãðåñ і  ðîçâèòîê 
ñóñïіëüñòâà. ¯õ  âàãîìі  çäîáóòêè 
і  ñóñïіëüíå âèçíàííÿ íàäèõàþòü 
іíøèõ, â÷àòü áóòè òâîð÷èìè 
òà іí іöіàòèâíèìè, àêòèâíà 
ìіæíàðîäíà äіÿëüíіñòü ñïðèÿº 
ïîøèðåííþ óñïіõіâ Óêðà¿íè íà 
ìіæíàðîäíіé àðåíі  і  ñòàâèòü ¿¿  
ïîðó÷ ç   ïðîâіäíèìè êðà¿íàìè 
ñâіòó.

Çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
âіò÷èçíÿíî¿  îñâіòè і  íàóêè 
äèïëîìîì íàãîðîäæåíèé ó÷àñíèê 
âñåóêðà¿íñüêîãî âèäàâíè÷îãî 
ïðîåêòó “Óêðà¿íè ñëàâíі  іìåíà” 
ðåêòîð ÒÍÅÓ, ä.å.í., ïðîôåñîð 
Ñåðãіé Þðіé.

Íà ïðåçåíòàöі¿  íàø Óíіâåðñè-
òåò  ïðåäñòàâëÿâ ïðîðåêòîð ç 
íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íî¿  ðîáîòè ÒÍÅÓ, 
ê.å.í,  ïðîôåñîð Ãðèãîðіé Æóðàâåëü 
(див. фото вгорі). 

Äèïëîì  Ì іí і ñ ò åð ñ ò âà 
å ê î í îì і ê è  Ó ê ð à ¿ í è  I I I  
ñòóïåíÿ “Çà àêòèâíó ó÷àñòü 
ó ôîðìóâàííі  і  ðåàëіçàöі¿ 
äåðæàâíî¿ іííîâàöіéíî¿ ïîëіòèêè 
òà ç íàãîäè ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ 
Ðîêó Ìîëîäі  â Óêðà¿íі”  ãîëîâі  
îðãàíіçàöіéíî-ìåòîäè÷íî¿ êîìіñі¿ 
Óíіâåðñèòåòñüêî¿ ðàäè ñòóäåíòіâ 
Íàçàðîâі   Ìèêîëþêó (див.
фото) — ñòóäåíòó þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó ÒÍÅÓ  28 ñі÷íÿ 
âðó÷èâ Ìіíіñòð åêîíîìіêè 
Óêðà¿íè Áîãäàí Äàíèëèøèí 
íà çàñіäàííі  êðóãëîãî ñòîëó 
Ìіíіñòåðñòâà åêîíîìіêè Óêðà¿íè 
òà Íàöіîíàëüíîãî ñòóäåíòñüêîãî 
ñ î þ ç ó  “ Ñ ò ó ä å í ò ñ ü ê і  
іíіöіàòèâè”. 

Áàæàºìî Íàçàðîâі  çàâæäè 
âïåâíåíî ïåðåìàãàòè!

- Çà âèñîêèé ðіâåíü íàäàííÿ 
îñâіòíіõ  ïîñëóã, âïðîâàäæåííÿ 
íîâіòíіõ  òåõíîëîãіé, àêòèâíó 
ìіæíàðîäíó äіÿëüíіñòü ÒÍÅÓ 
âіäçíà÷àëè âæå íåîäíîðàçîâî, 
ïðîòå êîæíîãî ðàçó öå íàäèõàº 
íà íîâі  çâåðøåííÿ òà ïåðåìîãè, 
- íàãîëîñèâ Ãðèãîðіé Ïàâëîâè÷. 
- âïåâíåíèé, ùî Óíіâåðñèòåò  
ç êîæíèì ðîêîì ðîáèòèìå 
ùå âàãîìіøі  êðîêè ó ñâîºìó 
ðîçâèòêó! 

Îòðèìàíà íàãîðîäà ñòàëà ùå 
îäíèì ïіäòâåðäæåííÿì çíà÷óùèõ  
ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі  ðåêòîðà 
ÒÍÅÓ Ñ. І. Þðіÿ,  à Ìóçåé іñòîðі¿  
Óíіâåðñèòåòó ïîïîâíèâñÿ êíèãîþ 
“Óêðà¿íè ñëàâíі іìåíà”.

 Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

Вітаємо
Назара Миколюка

Університетська рада
 студентів

25-26 лютого 2010 року 
в ТНЕУ працювала Сьо-
ма Міжнародна науково-
практична конференція 
молодих вчених “Еко-
номічний і  соціальний 
розвиток України в ХХІ 
столітті: національна 
ідентичність та тенденції 
глобалізації”.

Орган і зувала  кон -
ференцію Рада молодих 
вчених ТНЕУ. 

Співорганізаторами 
конференції виступили 
Російський університет 
дружби народів, Азер-
байджанський державний 
економічний університет, 
Вроцлавський економіч-
н и й  у н і в е р с и т е т 
та Б ілоруський  дер -
ж а в н и й  е к о н о м і ч н и й 
університет....3 с.

У  М і н і с т е р с т в і 
освіти і науки України 
н а ш  У н і в е р с и т е т 
прозвітував про наукову 
діяльність...............4-5 с.

21 лютого, за рішенням 
ЮНЕСКО, всі народи Землі 
відзначають Міжнародний 
день р ідно ї  мови.  Це 
той день, коли кожен 
з-понад 6,5 млрд. мовців 
у сучасному глобальному, 
уніфікованому, технокра-
тичному, віртуалізованому 
світі має змогу відчути 
своє культурне коріння, 
свою приналежність до 
великої родини - нації, свою 
відповідальність за спільну 
духовну батьківщину - 
мову..........................2 с.

* * *

* * *
Навчання і дозвілля 

студентів ТНЕУ.......5-8 с.

Вісім «Студентів року 2009!» — наші!

Iíôîðìàöiéíà äîâіäêà: ó 
êîíêóðñі  âçÿëè ó÷àñòü 32 íàâ-
÷àëüíèõ  çàêëàäè îáëàñòі. Ñåðåä 
ïåðåìîæöіâ — 8 ñòóäåíòіâ ÒÍÅÓ: 
Ñåðãіé Ñàëüíіêîâ (ÔÓÏÑì-51) 
— «Òîâàðèñüêå ïëå÷å»; Õðèñòèíà 
Ãàëêà (ÌÇÅÄì-51) — «Êðàùèé 
ïðîôñïіëêîâèé ëіäåð»; Ìàðòà 
Ñîïåëü (ÏÐ-44) — «Ìîëîäà 
ãåíåðàöіÿ»; Þëіÿ Іâàõіâ (ÎÏì-
52) — «Ïðîìåòåé íàóêè»; 
Ëþäìèëà Êàçèìèðіâ (Ô-22) 
— «Ïðåìіÿ іì.â.âèõðóùà»; 
Òàðàñ Ìåëüíèê (ÌÏÇ-41) — 
Ãðàìîòà óïðàâëіííÿ ìîëîäі  і  
ñïîðòó ì.Òåðíîïîëÿ; Áîãäàí 
Ãåâêî (ÌÒÑ-21) — «Ïðåìіÿ 
іì.І.Ïóëþÿ»; Íàçàðіé Áóðèê 
(ÐÊ-41) — Ãðàìîòà óïðàâëіííÿ 
îñâіòè і  íàóêè ÒÎÄÀ. 

Çè÷èìî óñіì òâîð÷î¿  íàñíàãè, 
âäàëèõ  і  ñìіëèâèõ  ïðîåêòіâ!

На фото —  Сергій Смучок, Марта Сопель, Микола 
Стадницький — голова ПК студентів ТНЕУ, Христина Галка, Сергій 

Сальніков, Людмила Казимирів 



Â÷iòüñÿ òàê, íiáè âè ïîñòiéíî âiä÷óâàºeòå íåñòà÷ó ñâî¿õ çíàíü, i òàê, íiáè âè 
ïîñòiéíî áî¿òåñü ðîçãóáèòè ñâî¿ çíàííÿ. Êîíôóöié
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За даними Інституту світового сте-
ження (Вашингтон), на цей час населення 
нашої планети розмовляє 6 800 мовами. 
Найпоширенішою на планеті є китайська мова 
(понад 1 млрд. мовців), далі — англійська (514 
млн.), гінді (496 млн.), іспанська (425 млн.). 
Щорічно вимирає десяток мов, і ця тенденція 
в майбутньому посилюватиметься. За прогно-
зами Інституту, до кінця ХХІ століття від 50 
до 90% цих мов зникнуть. Упродовж століття 
мають шанс вижити лише 600 мов світу, що 
їх вивчають в школах, на курсах тощо. Чи 
буде серед тих мов у майбутньому українська 
мова? Аби дати відповідь на це запитання, 
передусім, треба знати, яким скарбом ми 
тепер володіємо.

Українська мова - мова корінного насе-
лення України, державна мова України. Вона 
також є рідною мовою українців, котрі про-
живають за межами України. Українською 
мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей 
на Землі і вона входить до другої десятки 
найпоширеніших мов світу. 

За даними Всеукраїнського перепису на-
селення 2001 року, українську мову вважали 
рідною 67,5% мешканців України, що на 2,8% 
більше, ніж за даними перепису 1989 року. 

Генеалогічно (за походженням та 
спорідненістю з іншими мовами) українська 
мова належить до індоєвропейської мовної 
родини. Разом з білоруською і російською 
мовами вона утворює східнослов’янську 
підгрупу слов’янської групи мов. 

Найдавнішу історію української мови мож-
на розглядати, починаючи від праслов’янської 
(спільнослов’янської) мовної єдності, що 
виділилася з індоєвропейської прамови при-
близно в ІІІ тис. до н. е. Праслов’янська доба 
тривала майже 2000 років. Безперервність 
історичного розвитку етносу на українських 
землях від середини І тис. н. е. до нашого 
часу може свідчити про те, що після розпаду 
праслов’янської мовної спільності в цьому 
ареалі почав формуватися український етнос 
і відповідно з VII ст. н.е.- власне українська 
мова. 

Разом з християнством до Київської Русі 
в Х столітті прийшла старослов’янська (або 
церковнослов’янська) мова, якою складали 
релігійні та офіційні тексти. У той же час на 
теренах України побутувала староукраїнська 
мова, що активно використовувалася як писем-
на. Поява нової української мови датується ХІХ 
ст. Її зачинателем вважається Іван Котляревсь-
кий, а основоположником - Тарас Шевченко. 
Творчість Кобзаря зробила українську мову 
придатною для вираження найскладніших ду-
мок і найтонших почуттів, піднесла її на рівень 
найрозвиненіших мов світу. В основі сучасної 
літературної мови лежить система полтавсько-
наддніпрянських та галицьких говірок.

Питання походження слов’янської 
писемності залишається досі остаточно не 
з’ясованим. Але однозначно визнано факт 

її існування ще до Хрещення Русі. Про 
це маємо декілька свідчень у стародавніх 
літописах. Після прийняття християнства 
(988 рік) на території Київської Русі були 
відомі два типи письма - кирилиця (від імені 
Костянтина Філософа, в чернецтві Кирила) 
і глаголиця (від давньослов’янського “гла-
гол”, що означає “слово”). Азбука глаголиці 
складалася з 39 літер. Азбука кирилиці скла-
далася з 43 літер, у тому числі з 24 грецьких 
і 19 оригінальних слов’янських. Графіка 
кириличної азбуки була близькою грецькому 
та візантійському алфавітові. Такі накреслення 
літер у подальшому стали графічною основою 
сучасної української, російської, білоруської, 
болгарської, сербської та македонської 
писемності. Сучасний український алфавіт 
складається з 33 літер, які вживаються для 
позначення на письмі 38 фонем. 

Основний словниковий фонд української 
мови містить чотири пласти слов’янських 
слів: спільноіндоєвропейська лексика (бать-
ко, матір, сестра, дім, вовк, бути, жити, їсти 
тощо); праслов’янські слова (коса, сніп, жито, 
віл, корова, ловити тощо); власне українські 
слова, наявні тільки в українській мові (ки-
сень, водень, мрія, зволікати, зайвий, байдуже, 
примхи, перекотиполе тощо); запозичення 
з інших слов’янських мов. За радянських 
часів до лексичного складу ввійшло багато 
русизмів, які часто вводилися без адаптуван-
ня до вимог граматичної системи. Сьогодні 
лексичний склад активно поповнюється 
запозиченнями з англійської мови. Але за-
гальний розвиток мови відбувається за раху-
нок внутрішньомовних ресурсів: нові слова 
творяться на основі вже відомих.

Протягом багатовікової історії свого 
існування український народ зазнавав мовно-
культурних утисків з боку більшості сусідських 
держав (Польщі, Росії, Румунії, Угорщини). 
Одначе мова наша вистояла і сьогодні є 
найбільшим духовним скарбом нації, за-
собом культурного позиціювання та само-
ствердження українців у світі, інструментом 
мудрої і далекоглядної державної політики, 
гарантом безпеки громадян у демократичній 
європейській країні. 

Отже, українська мова - сильний і краси-
вий голос у світовому оркестрі мов, покликаний 
об’єднати територію, звичаї, людність у дер-
жаву, культуру й народ. Звучання цього голосу 
залежить від наших спільних зусиль. Мовна 
самосвідомість і мовна грамотність кожного 
з нас  визначатиме вже сьогодні, якою мовою 
спілкуватимуться люди в Україні і завтра, і 
за три-чотири століття, за якими ознаками 
українців упізнаватимуть колись у світах. 

Говор імо  укра їнською,  чит аймо 
українською, думаймо українською!

Делегати конференції заслухали звіти: 
про роботу профспілкового комітету ТНЕУ за 
період з 10 лютого 2005 року по 4 лютого 2010 
року і про роботу ревізійної комісії первинної 
профспілкової організації співробітників 
ТНЕУ за звітний період; затвердили Положен-
ня про первинну профспілкову організацію 
співробітників ТНЕУ; вибрали голову, заступ-
ника, членів профспілкового комітету ТНЕУ та 
ревізійну комісію. Також на конференції були 
вибрані делегати на ХІХ Тернопільську облас-
ну звітно-виборну конференцію профспілки 
працівників освіти і науки та делеговані 
представники до складу ради Тернопільської 
обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки.

Відповідно до Статуту галузевої 
профспілки, у результаті відкритого голосу-
вання, головою профкому працівників ТНЕУ 
обрано к.е.н., доцента Руслана Бруханського.

Вибори 21 лютого — Міжнародний день рідної мови 

âіäáóëàñÿ  4 ëþòîãî 2010 ðîêó 
ñïіâðîáіòíèêіâ ÒÍÅÓ

ЗВіТНо-ВиборНа 
ïðîôñïіëêîâà  êîíôåðåíöіÿ

На ЗВіТНо-ВиборНій
ïðîôñïіëêîâіé êîíôåðåíöі¿ 

ñòóäåíòè îäíîãîëîñíî 
îáðàëè ãîëîâîþ 

Ìèêîëó Ñòàäíèöüêîãî
Профспілка студентів ТНЕУ створює такі 

умови, за яких адміністрація Університету 
приймає рішення, перш за все, на користь 
студента — людини, задля якої й будується 
навчальний процес. Як наголосив голова про-
фкому студентів ТНЕУ Микола Стадниць-
кий, — це стало можливим завдяки активній 
роботі первинної профспілкової організації 
студентів та адміністрації Університету. Пи-
тання соціально-економічного захисту прав та 
інтересів студентів відображені в нормативно-
правових документах, які регламентують 
діяльність вищого навчального закладу. 

Звітно-виборна профспілкова кон-
ференція студентів підсумувала діяльність 
профспілкового комітету за звітний період, 
зазначила  досягнення, проаналізувала  про-
блеми і визначила шляхи удосконалення 
профспілки. У роботі конференції взяли 
участь і виступили ректор ТНЕУ, д.е.н., проф. 
Сергій Юрій, голова Тернопільської ОРП 
Андрій Присяжний, директор студмістечка — 
к.е.н., доцент Іван Плішко, завідувач кафедри 
безпеки життєдіяльності людини, д.мед.н., 
проф. Олег Бакалюк, голова Університетської 
ради студентів Юлія Коновальчук та ін.

Говорімо українською, читаймо українською, 
думаймо українською!

оксана Гомотюк, д.і.н., професор, 
завідувач кафедри документознавства, 

інформаційної діяльності та українознавства  
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Ñòðiëüáà ç ëóêà â÷èòü íàñ, ÿê ïîòðiáíî øóêàòè iñòèíó. Êîëè ëó÷íèê íå âëó÷èòü, —  âií íå çâèíóâà÷óeº iíøèõ, 
à øóêàe ïðîâèíó ó ñàìîìó ñîái. Êîíôóöié

Пилипів Віталій (к.е.н., доцент, док-
торант Ради з вивчення продуктивних сил 
України НАН України, м. Київ): Національна 
економічна ідентичність у сучасному 
фінансовому просторі; Швабій Костянтин 
(к.е.н., . заступник начальника НДЦ з проблем 
оподаткування Національного університету 
ДПС України, м. Ірпінь): Податкові резерви 
економіки України; Поляков Михайло (го-
ловний економіст-фінансист Департаменту 
податкової та митної політики Міністерства 
фінансів України, м. Київ): Стан та пер-
спективи фінансування інфраструктурних 
галузей економіки України; рожко алла (ви-
кладач кафедри міжнародного економічного 
партнерства ТНЕУ): Формування моделі 
зовнішньоекономічних відносин між Україною 
та ФРН у сфері відновлювальних джерел 
енергії; Дрозда Маріола (докторант Вроц-
лавського економічного університету, Поль-
ща): Роль наднаціональних та національних 
екологічних організацій в сфері охорони на-
вколишнього природного середовища.

Конференція у ТНЕУ — завжди свято Душі!

Черненко Світлана - к.е.н., голо-
ва Ради молодих вчених Інституту 
економіки та прогнозування НАН 
України:

— Приємно, що рівень та потенціал 
конференції з кожним роком зростає, 
розширюється її географія... 

 “Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: 
національна ідентичність і тенденції глобалізації”

— сьома Міжнародна науково-практична конференція молодих учених відбулася 25-26 лютого у ТНЕУ

— Ìè òâîðèìî ñó÷àñíіñòü, ìîäåëþºìî 
ìàéáóòíº,  ïèøåìî іñòîðіþ Óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâíîñòі.  ß ïåðåêîíàíèé,  ùî íà ¿¿ 
ñêðèæàëÿõ   çíàéøëà ñâîº  ìіñöå Ìіæ-
íàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíöіÿ 
ìîëîäèõ  â÷åíèõ “Åêîíîìі÷íèé і ñîöіàëüíèé 
ðîçâèòîê Óêðà¿íè â ÕÕ ñòîëіòòі: íàöіîíàëüíà 
іäåíòè÷íіñòü òà òåíäåíöі¿ ãëîáàëіçàöі¿”,  
ÿêó Òåðíîïіëüñüêèé íàöіîíàëüíèé 
åêîíîìі÷íèé óíіâåðñèòåò âæå âñüîìå 
îãîëîøóº  âіäêðèòîþ”,  —  ïіä óðî÷і 
çâóêè Ãіìíó ÒÍÅÓ, ãó÷íèìè îïëåñêàìè 
ó÷àñíèêè òà ãîñòі êîíôåðåíöі¿  ïіäòðèìàëè 
âñòóïíå ñëîâî êîîðäèíàòîðà ðîáîòè 
ïëåíàðíîãî çàñіäàííÿ,  áàãàòîðі÷íîãî 
ãîëîâó Ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ Óíіâåðñèòåòó 
Ãðèãîðіÿ Ìîíàñòèðñüêîãî. 

Âіòàëè ó÷àñíèêіâ êîíôåðåíöі¿ ïåðøèé 
çàñòóïíèê ãîëîâè Òåðíîïіëüñüêî¿ ÎÄÀ 
Àíäðіé Ôëіññàê; íà÷àëüíèê óïðàâëіííÿ 
çîâíіøíüî-åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ òà 
іíâåñòèöіéíî¿ äіÿëüíîñòі ÒÎÄÀ Âàñèëü 
Êðàâ÷óê; ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
ãîëîâíîãî óïðàâëіííÿ åêîíîìіêè ÒÎÄÀ 
Іãîð Іâàùóê; çàñòóïíèê Òåðíîïіëüñüêîãî 
ìіñüêîãî ãîëîâè - êåðóþ÷èé ñïðàâàìè 
Òåðíîïіëüñüêî¿ ìіñüêî¿ ðàäè Ëåîíіä 
Áèöþðà; çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâëіííÿ 
îñâіòè і íàóêè Òåðíîïіëüñüêî¿ ÎÄÀ 
Іãîð Ðàâëіâ; âіöå-êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî 
êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëіêè Ïîëüùà  ó Ëüâîâі 
ßöåê Æóð; ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè 
ÒÍÅÓ, ä.å.í.,  ïðîôåñîð Àëëà Ìåëüíèê. 
Àëëà Ôåäîðіâíà çà÷èòàëà é âіòàííÿ 
âіä çàñòóïíèêà ìіíіñòðà îñâіòè і íàóêè 
Óêðà¿íè Ìàêñèìà Ñòðіõè,  ó ÿêîìó,  
çîêðåìà, ñêàçàíî, ùî «... Çà ðîêè ñâîãî 
ôóíêöіîíóâàííÿ Ðàäà ìîëîäèõ ó÷åíèõ 
ÒÍÅÓ ñòàëà ïîëіãîíîì ôîðìóâàííÿ 
іííîâàöіéíèõ іäåé ìîëîäі,  ¿¿ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèì öåíòðîì, ïîçèöіîíóþ÷è ñåáå 
ÿê ñó÷àñíà êîðïîðàòèâíà îðãàíіçàöіÿ,  
çäàòíà âïîðàòèñÿ ç íàéñêëàäíіøèìè 
çàâäàííÿìè. ...Âè - ìàéáóòíº  Óêðà¿íè! 
Âàø åíòóçіàçì,  æèòòºâі ïîçèöі¿,  іäå¿ 
òà çíàííÿ º  íåîöіíåííèì ðåñóðñîì 
åêîíîìі÷íîãî é ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó 
äåðæàâè».

На фото —  за мить до початку конференції 
приязна зустріч  науковців алли Мельник, 

андрія Фліссака і віце-консула Яцека Жури

Зарубіжний член оргкомітету — к.е.н., доцент 
Вроцлавського економічного університету 

(Польща) анетта Зелінська і докторант цього 
ж університету Маріола Дрозда (ліворуч) 

Мета проведення конференції - 
налагодження  м іждержавних  та 
міжрегіональних молодіжних наукових 
зв’язків у контексті реалізації інноваційної 
стратегії розвитку України та забезпе-
чення соборності держави, розроблення 
практичних рекомендацій щодо забез-
печення стабільності функціонування 
соціально-економічних систем всіх 
ієрархічних рівнів в умовах нестабільної 
ринкової кон’юнктури

Для участі в конференції надійшло 
463 заявки від молодих науковців із 93 
вищих закладів освіти і науково-дослідних 
установ НАН України, 17 органів влади, 
державних установ та комерційних 
організацій 24 регіонів нашої держави, 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Латвії, 
Польщі, Росії та США. 

Безпосередньо в роботі конференції 
взяли участь понад 200 молодих 
науковців. 

За результатами роботи моло-
діжного наукового заходу видано дві ча-
стини збірника тез доповідей учасників 
конференції. 

До участі в конференції запрошено 
керівників регіональних органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, Генерального консульства 
Республіки Польща у Львові.

Конференція проходила в пленарному 
та секційному режимах. 

Науковий захід працював за п’ятьма 
секціями, які очолювали кандидати наук, 
доценти - члени Ради молодих вчених 
Університету. Високий науковий ста-
тус конференції забезпечували наукові 
арбітри - провідні науковці ТНЕУ - док-
тори наук, професори. 

На ПЛЕНарНоМУ 
засіданні з доповідями виступили:

Олександр Трегубов - багаторічний 
голова Ради молодих вчених економічного 
факультету Донецького національного 
університету:

— Коли наші політики про соборність 
України лише говорять, то тут в Тернополі 
її практично реалізовують. Співпраця між 
молодими науковцями наших вишів, яка має 
вже десятилітню історію, доводить спільність 
наших поглядів на європейське майбутнє 
України. Я щасливий ще і ще раз приїхати в 
Тернопіль  — місто, де живуть мої друзі…

Дмитро Серебрянський - к.е.н., до-
цент, голова Ради молодих вчених НДЦ 
з проблем оподаткування Національного 
університету ДПС України, м. Ірпінь):

— Ось уже 7 років поспіль, в лютому 
місяці, в ТНЕУ  Рада молодих вчених 
організовує всеукраїнське свято для моло-
дих економістів України та сусідніх країн. 
Це свято зветься - науково-практична 
конференція молодих вчених, або як його 
назвали в минулому році - “маленький Да-
вос”. Це свого роду науковий майданчик, на 
якому нове наукове покоління демонструє 
своє бачення майбутнього нашої держави 
та, врешті-решт, формує інтелектуальне 
ядро національної економіки України. 



Áëàãîðîäíà ëþäèíà íå ìîæå íå âîëîäiòè øèðîòîþ ïiçíàííÿ i òâåðäiñòþ äóõó. I¯¿ íîøà íåëåãêà, à øëÿõ ¿¿ äîâãèé. 
Ëþäÿíiñòü — îñü íîøà, ÿêó íåñå áëàãîðîäíà ëþäèíà: õiáà öÿ íîøà âàæêà? Êîíôóöié
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У 2009 році наукові дослідження вико-
нувались за такими основними напрямками 
(9 напрямків): проблеми інституційних 
перетворень та удосконалення інституційної 
бази управління; розробка методології 
фінансово-кредитного механізму; прогнозу-
вання та моделювання економічних процесів 
на макро- і мікрорівнях; розробка національної 
системи бухгалтерського обліку, аналізу 
та аудиту; удосконалення економічного 
механізму підвищення ефективності ви-
робництва в агропромисловому комплексі 
при різних формах власності; перспективні 
інформаційні технології, прилади комплексної 
автоматизації, системи зв’язку і створення 
загальнодоступних баз даних і знань на основі 
сучасних систем і засобів обчислювальної 
техніки; проблеми економічної інтеграції 
України в Європейський Союз; гуманітарні 
проблеми розвитку України; наукове проек-
тування інноваційних та економічних систем 
національної освіти.       

Для вирішення цих завдань в Університеті 
зосереджений значний науковий потенціал. 
У 2009 р. в науково-дослідній роботі взяли 
участь 1242 особи штатних і сумісників 
наукового та науково-педагогічного персона-
лу (у т.ч. штатних - 1062), з них 59 докторів 
(у т.ч. штатних - 44) та 570 кандидатів наук 
(у т.ч. 505 штатних), що складає 99,3% від 
загальної чисельності штатних та сумісників 
професорсько-викладацького персоналу. 
Наукова та науково-технічна діяльність 
Університету забезпечувалась організаційно-
функціональною структурою, яка реалізує 
елементи інтеграції вузівської та академічної 
науки, зокрема через функціонування: 
Науково-координаційної ради Західного 
наукового центру НАН України і МОН 
України у Тернопільській області, яку 
очолює ректор ТНЕУ, д.е.н., професор С. 
І. Юрій; науково-навчального комплексу 
“Економосвіта”; навчально-виробничого 
комплексу “Західбанкосвіта”, діяльність якого 
містить наукову складову; Науково-дослідного 
інституту інтелектуальних комп’ютерних 
систем ТНЕУ МОН України та Інституту 
кібернетики НАН України. Виконувались 
8 фундаментальних досліджень та при-
кладних досліджень і розробок в рамках 
Міжвідомчого координаційного плану науко-
вих досліджень Ради з вивчення продуктив-
них сил України НАН України на 2007-2010 
рр. Продовжували працювати: Науково-
дослідний інститут методології та економіки 
вищої освіти, Науково-дослідний центр історії 
грошей, Центр досліджень контролінгу, відділ 
інтелектуальної власності; 4 дослідницькі 
лабораторії. Науково-методичне забезпе-
чення здійснювала науково-технічна рада, а 
організаційний та технічний супровід науко-
вих досліджень - НДЧ. Усі види наукової та 

науково-технічної діяльності виконувались 
згідно до Плану наукової та науково-технічної 
діяльності ТНЕУ на 2009 рік. В контексті 
рекомендацій експертів акредитаційної комісії 
з Європейської Асоціації Університетів сфор-
мований перспективний план розвитку ТНЕУ 
на 2010-2020 роки, складовою якого є  план 
науково-дослідницької діяльності та розвитку 
наукових шкіл.

У звітному році набули подальшого роз-
витку 9 наукових шкіл, найрезультативнішими 
з яких є: “Фінанси, грошовий обіг і кредит” 
(керівник школи -  Юрій С. І., д.е.н., профе-
сор, ректор, завідувач кафедри міжнародних 
фінансів); “Організація управління і регулю-
вання економікою на макро- і мезорівнях” 
(Мельник А. Ф., д.е.н., професор, проректор 
з наукової роботи, завідувач кафедри  дер-
жавного  і муніципального управління); 
“Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини” (Савельєв Є. В., д.е.н, професор, 
завідувач кафедри міжнародної  економіки); 
“Економіко-математичні методи, комп’ютерні 
системи і мережі” (Саченко А. О., д.т.н., про-
фесор, завідувач кафедри ІОСУ); “Облік, 
аналіз та аудит” (Пушкар М. С., д.е.н., профе-
сор, керівник Центру досліджень контролінгу; 
Шкарабан С. І., д.е.н., професор, завідувач 
кафедри економічного аналізу; Фаріон І.Д., 
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку у 
бюджетній та соціальній сфері).

Університет проводив роботу з удо-
сконалення системи підготовки науково-
педагогічних кадрів, функціонували докторан-
тура з 4-ох спеціальностей та аспірантура з 16 
спеціальностей (в докторантурі Університету 
перебувало 11 докторантів; в аспірантурі - 174 
аспіранти, з них з відривом від виробництва - 
80); в інших ВНЗ були прикріплені здобувача-
ми та навчалися в аспірантурах 34 викладачі; 
функціонував інститут стажистів-дослідників 
(9 осіб). Ефективність аспірантури за показ-
ником захищених дисертацій та поданих в 
спеціалізовані вчені ради склала 88,9% . 

Університет прозвітував про наукову діяльність 
 4 лютого 2010 року Університет успішно прозвітував про наукову і науково- 

На фото  — проректор з наукової роботи ТНЕУ, 
д.е.н., професор алла Мельник

Ефективність аспірантури ТНЕУ
 в 2007-2009 рр.

Функціонувало 3 спеціалізовані вчені 
ради із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій з 7 спеціальностей. У звітному 
році у спеціалізованих вчених радах ТНЕУ 
захищено 3 докторські та 30 кандидатських 
дисертацій.  За 2007-2009 роки аспірантами, 
докторантами та викладачами Університету 
захищено 8 докторських та 112 кандидатсь-
ких дисертацій (у 2009 р. - 4 докторські та 32 
кандидатські дисертації).

У звітному році Університет продо-
вжував нарощувати кількість науково-
дослідних робіт і диверсифікувати джерела 
фінансування, зокрема виконувалось 126 
робіт на загальну суму 1219,63 тис.грн., в  
тому числі: за рахунок коштів загального 
фонду держбюджету - 11 на суму 381,4 тис.
грн.; за рахунок коштів спеціального фон-
ду - 11 на суму 482,5 тис.грн. (з них: гранти 
Президента України для підтримки наукових 
досліджень молодих вчених - 2  на суму 

2007 р. 2008 р. 2009 р.

За показни-
ком 

захищених 
дисертацій 
та поданих

у спеціа-
лізовані 

вчені  ради

У біобібліографічному покажчику пред-
ставлено науковий доробок д.е.н., профе-
сора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, ректора ТНЕУ С.І.Юрія. До ви-
дання увійшли біографічні описи друкованих 
праць за період з 1976 по 2010 рр. — книги, 
статті, матеріали про його життя.

Це видання, — як пише у вступному 
слові директор бібліотеки ТНЕУ, к.е.н. 
Казимир Возьний, — не просто спроба ство-
рити черговий бібліографічний покажчик 
праць авторитетного науковця, посвідчити і 
зафіксувати його наукові здобутки та пере-
моги. У певному розумінні, це посвята, адже 
ректору Тернопільського національного 
економічного університету С.І.Юрію випов-
нилося 60 років.

Слова  ректора: “Бібліотека вищого за-
кладу освіти - його обличчя, — це стратегічна 
настанова для нашої щоденної праці та роз-
витку. “Любов і повага до книги, бібліотеки 
та людей, котрі в ній працюють” — основний, 
хоч і незримий, розділ цього покажчика, кредо 
ректора, науковця і просто людини.

Структура  покажчика має такі основні 
розділи - “Сергій Ілліч Юрій: дорога до 
успіху.  Крок за кроком”, “Науковий доро-
бок С.І.Юрія”, “Наукова школа професора 
С.І.Юрія”, “Розкута думка - афоризму сила”.

Основними  джерелами добору літератури 
для покажчика, — зізнається укладач Лілія 
Струтинська, — стали: особистий архів С. І. 
Юрія, літописи книг, газетних і журнальних ста-
тей, довідники, матеріали з фондів, довідково-
інформаційного апарату і баз даних ТНЕУ, 
ТНПУ, Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, реферативних 
баз даних України та Росії, пошукових сайтів 
наукового сегменту Інтернету.

На книжкову полицю

Юрій Сергій ілліч 
— áіîáіáëіîãðàôі÷íèé  ïîêàæ÷èê 

ïîáà÷èâ ñâіò 
ó êè¿âñüêîìó âèäàâíèöòâі 
“Çíàííÿ” (ñåðіÿ “Â÷åíі 

Òåðíîïіëüñüêîãî íàöіîíàëüíîãî 
åêîíîìі÷íîãî óíіâåðñèòåòó”)

 “розкута думка - афоризму сила”
* Ñòóäåíò — ãåíåðàòîð áåçëі÷і 

äóìîê,  іäåé,  ïëàíіâ,  ÿêі âіí 
íàìàãàºòüñÿ ðåàëіçóâàòè íåãàéíî.

* Òðåáà ïîñòіéíî ïðàãíóòè äî 
íîâèõ âåðøèí.

* Îñâіòà і íàóêà ïîâèííі ñòàòè 
ïðіîðèòåòíèìè íàïðÿìàìè äëÿ 
äåðæàâè,  àäæå âіä íèõ çàëåæèòü ¿¿ 
ìàéáóòíº. 

* Åêîíîìіêà і ëþäÿíіñòü òіñíî 
ïåðåïëåòåíі íèòêîþ æèòòÿ. 

* Äå º  ïðèáóòîê,  òóäè  íàäõîäÿòü 
âñі  ôіíàíñîâі ïîòîêè.

* Àòìîñôåðà âñіëÿêîãî çàîõî÷åííÿ 
äî òâîð÷îñòі äàº  ñâî¿ ïëîäè.

* Êîëè çàõîäèø ó ñïðàâæíіé 
âóç — âіä÷óâàºø äóõ íàóêè: òóò òèõî  
ãîâîðÿòü,  àëå äàëåêî ÷óþòü.

* Íàóêà íå ìîæå іñíóâàòè áåç 
îñâіòè,  à îñâіòà — áåç íàóêè.

* Íå çáóäóºø ñëîâîì,  êîëè 
ðóéíóºø äіëîì.

* Âñå íàðîäæåíå âіä Ñâіòëà — 
ìàº  ñâіòëó äîëþ.
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Ñåêðåò äîáðîãî ïðàâëiííÿ: ïðàâèòåëü íåõàé áóäå ïðàâèòåëåì, ïiääàíèé  — ïiääàíèì, áàòüêî — áàòüêîì, 
à ñèí — ñèíîì. Ñëîâî ìàeº áóòè ïðàâèëüíèì, äi¿ — ðiøó÷èìè. Êîíôóöié

165,0 тис.грн.; за рахунок коштів замовників 
підприємств (організацій) - 2 на суму 31,3    
тис.грн.; за рахунок коштів на виконання 
зобов’язань України у сфері міжнародного 
науково-технічного співробітництва - 4 на суму 
95,0 тис.грн.; за рахунок коштів за договорами 
з Головдержслужбою України - 3 на суму 191,2 
тис.грн.); стипендії Кабінету Міністрів України 
для молодих вчених - 4 на суму 26,73 тис.
грн.;   стипендії ректора ТНЕУ для молодих 
вчених - 4 на суму 36,0 тис.грн.; міжнародні 
освітні проекти, які містять наукову складову 
-3, індивідуальні міжнародні гранти - 3 на суму 
169,0 тис.грн.; в межах основного робочого 
часу професорсько-викладацького складу - 90 
та інвестиції в інтелектуальний капітал і об-
ладнання на суму 124,0 тис.грн. Обсяг робіт у 
2009 р. зріс у порівнянні з минулим роком на 
522,5 тис. грн., а співвідношення коштів за-
гального фонду державного бюджету до коштів 
спеціального фонду з врахуванням усіх джерел 
фінансування склало: на 1 грн. бюджетних 
коштів - 1,77 грн. коштів спеціального фонду. 

Вченими Університету завершено 35 
науково-дослідних робіт; підготовлено  7 
інноваційних пропозицій, які були представлені 
на ІV Міжнародному інвестиційному форумі 
в м. Тернополі (15 травня 2009 р.); подано 14 
заявок на корисні моделі, одержано 6 пози-
тивних рішень про видачу патентів на корисні 
моделі і 26 патентів України.

У 2009 році професорсько-викладацьким 
персоналом, докторантами, аспірантами та 
здобувачами наукового ступеня опубліковано 
2732 наукові праці, продовжено видання  9 
наукових журналів та збірників.

У звітному періоді проведено 29 наукових 
та науково-технічних  заходів міжнародного, 
всеукраїнського та регіонального рівнів. Вчені 
Університету були нагороджені відомчими 
заохочувальними відзнаками Міністерства 
освіти і науки України: нагрудним знаком “За 
наукові досягнення” - 1; Почесними грамота-
ми Міністерства освіти і науки України - 4.

Університет співпрацював з органами 
державної влади та органами місцевого само-
врядування. Результати наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу університету  
були реалізовані у 76 документах, поданих до 
центральних і місцевих органів влади.

Університет використовував різноманітні 
форми міжнародного наукового та науково-
технічного співробітництва, а саме: реалізував 
37 угод в галузі наукової та науково-
технічної співпраці, укладені з провідними 
університетами зарубіжних країн; виконував 
4 спільні міжнародні науково-технічні про-
екти в галузі інформаційних технологій, 3 
міжнародні освітні проекти за рахунок коштів 
міжнародних освітніх організацій, програм 
та фондів, які містять наукову складову та 3 
міжнародні індивідуальні гранти. Науковці 

Університету  взяли участь у II Міжнародному 
форумі “Дні науки і технологій Польща-
Схід” (21-25 квітня 2009 р., Польща) та 
Міжнародному форумі “Інноваційні технології 
в медицині” (1-3 грудня 2009 р., м. Білийсток, 
Польща).

У 2009 році успішно функціонувала Рада мо-
лодих вчених, яка є членом Західноукраїнської 
регіональної ради молодих вчених: проведено 
3 міжнародні науково-практичні конференції 
(з них 2 в інтернет-режимі);  забезпечено 
видання: фахового збірника наукових праць 
молодих вчених ТНЕУ “Наука молода”; 11 
збірників тез доповідей за результатами 
наукових конференцій; реалізувалося 10 угод 
з провідними університетами, міжнародними 
фондами про співпрацю в сфері наукової 
діяльності молоді. У звітному році 2 моло-
дих науковці стали володарями гранту Пре-
зидента України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених; 4 - одержували 
стипендію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених, 1 - академічну стипендію 
Кабінету Міністрів України для аспірантів, 
4 - стипендію ректора ТНЕУ, 1 - нагород-
жений дипломом лауреата Першої премії 
конкурсу молодих вчених, спеціалістів і 
студентів на кращу наукову роботу Інститутом 
стратегічних оцінок Президентського фон-
ду “Україна”. З метою підвищення статусу 
молодіжної науки в Університеті Вченою 
радою затверджено та наказом ректора ТНЕУ 
введено в дію “Комплексну цільову програму 
“Молоді кадри” на період до 2020 року”; 
рішенням Науково-технічної ради ТНЕУ за-
тверджено План заходів з підтримки молодих 
вчених в ТНЕУ на 2009-2010 роки. 

У 2009 році  здійснювалися заходи з 
організації науково-дослідної роботи студентів 
в рамках єдиної системи безперервної 
підготовки фахівців вищої кваліфікації від 
бакалаврату до аспірантури. В Університеті 
функціонували: 87 наукових гуртків, 90 про-
блемних груп, 42 теоретичні семінари, в яких 
працювали 3960 студентів. Проведено 6 науко-
вих конференцій, 9 круглих столів та 6 науко-
вих семінарів міжнародного, всеукраїнського, 
загально-університетського рівнів. Пере-
можцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук стали 14 
студентів, Всеукраїнського конкурсу диплом-
них робіт зі спеціальності “Фінанси” - 1; ІІ 
туру Всеукраїнської студентської олімпіади - 
5; фіналістами ІІ Всеукраїнського молодіжного 
конкурсу “Новітній інтелект України” - 2. На 
базі ТНЕУ забезпечено проведення ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 
зі спеціальності “Фінанси, грошовий обіг і 
кредит” та ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з навчальної дисципліни “Податкова система 
України”. Вперше проведено Всеукраїнську 
олімпіаду з української мови для слухачів 
підготовчого відділення для іноземних грома-
дян. У 2009 році 1285 студентів  надрукували 
наукові статті у журналах та збірниках, у т.ч. 
862 - самостійно. У 2009-2010 н. р. 2 студенти 
отримують стипендію Президента України, 
2 - стипендію Верховної Ради України, 1 - 
стипендію ім. М.Грушевського, 1 - стипендію 
ім. В.Гетьмана, 9 - стипендію ректора ТНЕУ.

Науково-педагогічний колектив ТНЕУ 
усвідомлює, що лише при підвищенні рівня 
наукової роботи Університет зможе закріпити 
високий рівень підготовки фахівців.

алла Мельник, 
проректор з наукової роботи, 

д.е.н., професор                                                                         

Стажування  майбутніх  
митників

у Міністерстві освіти і науки України
технічну діяльність за 2009 рік у Міністерстві освіти і науки України

Диверсифікація джерел фінансування
у 2009 році

5  лютого 2010 року у відповідності 
з Договором про підготовку фахівців з 
вищою освітою між ТНЕУ та Держав-
ною митною службою на 2007-2012 роки 
студенти 5 курсу спеціалізації “Фінанси 
в системі митних органів” здійснили вже 
традиційну поїздку до Хмельницького центру 
підвищення кваліфікації та перепідготовки 
кадрів ДМСУ.

Центр утворений у 1993 році та виконує 
функції навчального та методичного закла-
ду безперервного підвищення кваліфікації 
державних службовців працівників митних 
органів в Україні. Викладацький склад центру 
надає необхідну інформацію з професійної 
діяльності, фахової підготовки та етичного 
виховання митників, використовуючи в 
навчальному процесі новітні технології та 
методики навчання.

Упродовж стажування студентам запропо-
нували фільми та презентації, зокрема, надзви-
чайно пізнавальними були відеодемонстрація 
проходження митного та інших видів контро-
лю у пункті пропуску через державний кордон 
України “Краковець” та презентація практич-
них аспектів виявлення митними органами 
контрабанди. Крім того, у Центрі студенти 
ознайомились із експозиціями музею історії 
митної справи, мали змогу попрацювати з 
унікальним книжковим фондом бібліотеки, 
що включає в себе велику колекцію видань 
професійного спрямування для працівників 
митних органів. Цікавою та змістовною була 
лекція у спеціальному кабінеті з протидії 
тероризму, незаконного перевезення зброї та 
наркотичних засобів.

У Центрі сформовано та представлено 
для навчання значну кількість технічних 
засобів митного контролю, з допомогою яких 
студентам ТНЕУ було продемонстровано 
їх використання з метою пошуку предметів 
контрабанди. У цьому ж напрямі викладачами 
Центру було представлено спеціалізовану 
аудиторію з митного контролю та митного 
оформлення транспортних засобів, умовний 
пункт пропуску через державний кордон, 
макети залізничного купейного вагона, морсь-
кого контейнера та напівпричепа.

У ході стажування студентам було надано 
можливість випробувати себе у ролі вперше 
прийнятих на службу працівників митної 
служби та скласти атестаційні тести.

Щиро дякуємо д.е.н., професору Крисова-
тому А.І., директору Хмельницького центру 
Войцещуку А.Д., доцентам кафедри податків 
і фіскальної політики Герчаківському С.Д., 
Дем’янюк О.Б. за організацію стажування 
та можливість опанувати практичні навики з 
обраного фахового спрямування.

Студенти груп ФМо-51 та ФМо-52
На світлині  — 

при вході до Хмельницького Центру ДМСУ
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Ми вже чули багато історій, читали у книгах та переглядали 
кінофільми на одвічну тему — таку трепетну і завжди індивідуальну, 
присвячену коханню...

Чимало людей поєднують це почуття зі стражданням, слізьми, 
душевним болем і навіть трагедією. 

Лише невелика кількість знає: справжнє кохання приносить лише 
радість, щастя, усмішки і щасливе майбутнє для сім’ї.

В чому ж протиріччя? Спробуємо розібратись із цим почуттям 
з психологічної точки зору.

Передусім визначимо, що  із почуттям любові ніхто не 
народжується. Здатність кохати виховується  роками і залежить від 
двох людей, основою мудрості стосунків котрих є : “Стався до іншого 
не гірше, як до самого себе”.

Не варто плутати кохання зі станом закоханості, котрий завжди 
є егоїстичним і може тривати роками, не перетворюючись у глибоке 
почуття. Недарма вважають: коли людина зможе побудувати своє 
життя за законами альтруїзму (до іншого, як до себе), то вона досягне 
щастя. Справжнє кохання - це свобода і радість душі, а не одержимість 
коханою людиною (психологічна, фізіологічна, матеріальна), яка 
протікає, як хвороба,  із загостреним почуттям ревнощів, недовіри, 
невпевненості, межує із ненавистю і злістю.

Ще в стародавній Індії вважали, що наша душа, тіло і розум 
мають три джерела потягів. Прагнення душ породжують дружбу, 
потяг розуму спричинює повагу, а потяг тіла - бажання. Лише разом 
усі три складові утворюють почуття кохання.

Кохаючи людину по-справжньому, не можна на неї довго обража-
тись. Сваритися -  це означає красти один в одного життя, а навчитись 
жити в мирі - значить, продовжувати його.

Справжнє кохання містить не лише стан закоханості, котрий 
спричинює зміну гормонального балансу в організмі людини, а й має 
основне — стабільне і надійне відношення до іншого, яке виявляється 
у взаємній турботі, переживанні, співчутті, розумінні, бажанні допо-
могти  тощо.

Чи потрібно виховувати в собі уміння кохати? Звичайно. Це таке 
саме уміння, як навчитися плавати. Ми це робимо не для того, щоби 
не потонути, а з тією метою, щоби вміти  безпечно рухатись у воді.

Що лежить в основі почуття кохання? Сумісність, спорідненість 
душ, спільні інтереси, однакові духовні цінності, здатність до само-
вдосконалення, терпіння, прощення...Цей список можна продовжити. 
Головне, щоб кохана вами людина була гідна такого почуття. Нам 
потрібно навчитися пускати в наше життя лише тих людей, які при-
вносять нам добро, і розпізнавати тих, хто віддаляє нас від Світла.

У справжньому коханні людина повинна залишатися з вами 
тільки із доброї  волі, в іншому випадку її послав вам не Бог. Будь яка 
залежність рано чи пізно зруйнує істинні почуття. 

Від чого залежить успіх кохання? Довготривалість, успіх, доля 
відносин людей, які кохають одне одного залежить не від самого на-
явного  почуття, а від їхніх душевних якостей, сили духу у подоланні 
власного егоїзму, випробувань у вигляді матеріальних проблем, 
дитячих комплексів і досвіду виховання у власній сім’ї, бажання виз-
нати і змінити негативні власні прояви характеру заради щасливого 
майбутнього з коханою людиною.  

Можна багато описувати, оспівувати, фіксувати на плівку миті 
кохання.  Але це тільки миті... Яким же воно є насправді? Як його 
розпізнати, рідне?     Відповідь на це одвічне запитання може дати 
лише найбільша мудрість всіх наук, яка міститься в Біблії і віщує на 
цілий світ - на всі теперішні й прийдешні покоління своєю Істиною: 
“Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить,  не по-
водиться нечесно, не шукає тільки свого, не думає погано, не радіє 
з неправди, а тішиться тільки правдою, вірить в усе, сподівається, 
все терпить. Любов ніколи не перестає!” 

Підготувала Елеонора Ященко

 Любов — це обмін щастям

Екватор — найочікуваніше свято...

Якщо знаєш предмет і маєш бажання дізнатися більше, 
- сміливо запитуй у викладача, адже мудреці стверджува-

ли, що знання за плечима не носити...

Поради психолога

Ñêі ëüêè ðîê і â 
åêâàòîðó? 

Ìàáóòü, ñòіëüêè 
æ, ñêіëüêè і ñíóº 
ñòóäåíòñòâî, áî 
ñâÿòêóâàòè åêâàòîð 
ïðèäóìàëè ñàìі æ 
ñòóäåíòè. І äëÿ íèõ 
óñå цå äóæå âàæëèâî, 
-  í і á è  ùå îäíà 
ñâîºðіäíà ñõîäèíêà äî 
äîðîñëîãî, çíà÷èòü, 
ñ à ì î ñ ò і é í î ã î 
æèòòÿ!

Відкрий світ здоров’я

Здоров’я людини визначається  не тільки наявністю чи відсутністю 
захворювань, а й гармонією її відносин з оточенням, гармонією між 
фізичним тілом, енергетичним та свідомістю, відсутністю тонших, 
ніж хвороба, порушень: спадкової  схильності, енергетичного дисба-
лансу, хронічного вітамінно-мінерального дефіциту, зашлакованості 
внутрішнього середовища, стану передхвороби. Отже, здоров’я лю-
дини порушується з різних причин і на багатьох рівнях системності, 
тому “керувати “ здоров’ям треба, працюючи на всіх рівнях, усуваючи 
виявлені причини.

Загалом здоров’я людини базується на трьох основах: здорове тіло 
(фізичне здоров’я); свідомість (особиста філософія - відношення до 
світу і до себе); здоровий дух (духовність)

Зверніть увагу - це не просто сума, а триєдиність! 
Людина - це єдине ціле, і “ робота над здоров’ям “ - це одночасна 

робота над усіма трьома складовими здоров’я. 
Древні говорили, що неможливо вилікувати тіло, не змінюючи 

нічого в душі. Духовні і тілесні начала в людині завжди тісно пов’язані. 
І душа древніми цінувалася більше, ніж тіло. Але тепер люди часто 
нехтують мудрістю і порадами предків, тому далеко не кожен здатний 
розгледіти взаємозв’язок, скажімо, між серцевою недостатністю і 
серцевою “жадібністю”, захворюваністю печінки і пригніченістю, 
раком і застарілою образою. Людський мозок — головний споживач 
ефірної енергії в організмі. І коли в людини немає гармонії в думках 
чи почуттях, немає віри в себе і в силу Божої дії, коли душа її перепо-
внена заздрістю, злобою і ненавистю, то її енергетика катастрофічно 
втрачається,  страждає функціональний стан клітин, органів і систем, 
розвиваються одна за одною хвороби - організм руйнується…

Як ми думаємо, так ми і живемо. Людська психологія - потужній 
фактор, а сила думки - фантастична, причому людина сама може 
вибирати, про що їй думати, треба тільки працювати над своїм мис-
ленням. І якщо налаштувати себе на позитив, то процес самолікування 
обов’язково запрацює бо, як відомо, думки - матеріальні. Хочете бути 
щасливими та здоровими - займайтесь самопрограмуванням на успіх, 
щастя, здоров’я. І робіть своє тіло здоровим, розум спокійним, життя 
щасливим. Один філософ якось сказав: “Нехай світ стане кращим, 
і нехай це почнеться з мене. Не бути хворим - цього ще мало: мені 
до душі людина міцна, весела, бадьора”. Хіба можна не погодитися 
з такими словами?

Думки - думками, але справді  здорового організму без рухової 
активності не буває, адже “рух - це життя, а життя - це рух”. Подивіться 
на навколишню природу - ви не знайдете нічого, що перебувало би в 
абсолютному спокої і нерухомості. Хочеш бути здоровим - рухайся. 
Почати рухатися - отже, почати одужувати!

Здоров’я - важка праця. Власна. Щоденна. “Якщо людина хоче 
бути здоровою, то спочатку треба спитати у неї, чи готова вона 
позбутися причин своїх болячок. Тільки після цього їй можна буде 
допомогти” (Гіппократ). “ Коли “навіщо” стає зрозумілішим, “як” 
дається легше “ (Д. Рон).

Сподіваюся, шановні читачі, що “відкриваючи світ здоров’я” на 
шпальтах університетської газети, дехто з вас переосмислить свої 
життєві цінності, розставить правильні акценти і зрозуміє, що тур-
бота про своє здоров’я та здоров’я близьких і рідних - це не  тяжка 
ноша, а правильний шлях до успіху та високої якості життя. 

        Бережіть себе та будьте здорові!
олександра Потічна, 

лікар - терапевт II категорії студентської поліклініки

ЗВиЧКа бУТи ЗДороВиМ 
Посієш звичку - пожнеш характер. Посієш характер — пожнеш долю.
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Íàñòàíîâëÿé òiëüêè òèõ, õòî øóêàºe çíàíü, óñâiäîìèâøè ñâîe íåâiãëàñòâî. Íàâ÷àé òiëüêè òîãî, 
õòî çäàòíèé, äiçíàâøèñü ïðî îäèí êóò êâàäðàòà, óÿâèòè ñîái iíøèõ òðè. Êîíôóöié

Одним із основних напрямків гармонійного 
розвитку особистості є формування 
морально-правової свідомості молоді на 
основі загальнолюдських цінностей.

З метою формування у молодих лю-
дей ТНЕУ морально-правової свідомості: 
правових норм співжиття, співпраці, 
поведінки в колективі та забезпечення 
їхньої поінформованості про правові аспекти 
суспільного життя, Департамент гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді тісно 
співпрацює з представниками правоохорон-
них органів відділу кримінальної міліції у 
справах дітей УМВС України в області.

Так, 10 лютого 2010р. розпочався цикл 
зустрічей студентів ТНЕУ з представниками 
правоохоронних органів.

Зустрічі були інформаційно-ознайомчими, 
давали базові поняття про правові аспекти 
суспільного життя. 

На прикладах життєвих випадків капітан 
міліції, старший оперуповноважений 
Пахолків В.І. (див. фото) розповів студентам 
про різні форми девіантної поведінки молоді 
та застеріг, як цього можна запобігти.

Студенти ТНЕУ з цікавістю сприймали 
інформацію та буквально засипали висту-
паючого запитаннями, і зустрічі поступово 
переходили у диспути, адже молодь повинна 
знати правові аспекти суспільного життя

Ліля  Гурник, 
методист відділу виховання та 

позанавчальної діяльності

Часто можна почути: “Чому у КВНі так 
мало дівчат  і взагалі жіночих команд”?  З 
самого початку КВН був найбільш попу-
лярною грою серед чоловіків, адже гумор із 
споконвіку — чоловічий жанр.  Це  не має 
жодного відношення до дискримінації, а 
пов’язано лише із особливостями мислення і 
психологією сприйняття глядачем сценічного 
видовища.  Але тепер усе розвивається та 
змінюється, в тому числі і КВН: створю-
ються нові команди, запроваджують різні 
конкурси та ще багато чого цікавого. У 
нашому Університеті є команди, які давно 
виступають і навіть встигли сподобатися 
публіці. Та жіночої команди все ж не було. 
Тому дівчата з факультету економіки та 
управління вирішили створити свою команду. 
Це - суто  жіночий колектив. І назву придума-
ли відповідну - “Ні - означає ТАК!”. 

Перший наш виступ  відбувся на 
Подільській лізі КВН у Хмельницькому, де 
команда відчула підтримку, позитив та друж-
ню атмосферу між усіма учасниками. Нещо-
давно  ми виступали на фестивалі гумору у 
місті Вінниця, де познайомилися з командами 
із різних куточків України. 

Засновник команди - студентка ФЕУ 
Осінська Альона (ЕПП-23), капітан - Бідюк 
Дарія (ЕПП-22), голос команди -Яворська 
Христина (УПЕП-12), а конферанс веде Лісова 
Тетяна (ЕПП-23 ). Дівчата дружні, веселі й 
мріють про підкорення творчих вершин.

Жартуйте з нами:
* Злодій-біатлоніст при пограбуванні  

продуктового магазину тричі вистрілив у 
молоко.

*  Розмова двох подруг:
- А що таке вічність?

-Позич 
мені 2000 
доларів на 
м ісяць ,  і 
т и  з р о -
зумієш….

* Блон-
д и н ка  з а 
10 секунд 
до Нового 
року:

-  1 0 , 
9. ..

-  Чого 
д а л і  н е 
рахуєш?

-  Б о 
8 - к у 
відмінили.

альона 
осінська  (ФЕУ,  ЕПП-23)

День Святого Валентина популярний у 
всьому світі. Це свято  прийшло до нас у XX 
столітті і не чекало особливого визнання, а 
якось логічно та органічно увійшло в наше 
життя. Дивини у цьому немає - почуття 
закоханості, напевне, чи не єдине, яке при-
таманне кожній людині.

Підтримуючи цю добру традицію, 
студенти Тернопільського національного 
економічного університету цікаво відзначали 
цей День - для них 11 лютого в актовій залі 
Університету відбулася розважальна шоу-
програма “Амурні історії”. 

Присутні мали можливість насолоджува-
тись цікавою концертною програмою, в якій 
брали участь гурти “Називний відмінок”, 
“ОК”, “Veirona”, “Без різниці”. Жартами та до-
тепами веселили усіх присутніх команди КВН 
“Форс-мажор” та  “TeNEsY”. А найактивніші 
і відважні студенти-глядачі, на запрошення 
Амурчика, виходили на сцену і ставали учас-
никами різноманітних ігор та конкурсів та 
отримували подарунки й море позитивних 
емоцій. Неабияке враження справили на 
присутніх й “Валентинки”, виготовлені сту-
дентами  Університету. 

Отже, конкурс “Love is…” назвав своїх 
переможців. Третє місце розділили: Роксолана 
Копчинська, Ірина Данилюк, Ольга Чайковсь-

Коли мозок людини налаштований отримува-
ти знання,  такі  необхідні для дого, щоби стати 
високваліфікованим фахівцем, - ніщо  не стане 

на заваді у сприйнятті потрібної інформації. 
Навіть Її величність Весна!

ка  (РК-12, ФОА) і Тетяна Кунька (УПЕП-22, 
ФЕУ); друге -  Марія Андрусик (Ф-22, ФФ) та 
робота групи МУНІД-12 (УНФЕМ); на пер-
шому місці Тетяна і Оксана Бортник (РК-11, 
ФОА)  та Марія Романків (ФФ-22, ФФ).

Яскраве шоу подарувало гарний настрій 
як студентам, так і гостям свята. Організували 
дійство Департамент гуманітарної освіти та 
творчої самореалізації молоді та первинна 
профспілкова організація студентів ТНЕУ.

Кохання - це мелодія,  яка своїми 
гармонійними звуками наповнює душу і 
серце. До вас ще не долинула мелодія кохан-
ня? Не засмучуйтесь... Адже ось-ось прийде 
весна... А весняні струмочки здатні розтопити 
найтовстішу кригу, напоїти спраглу душу 
живою Водою Кохання. Ідіть йому назустріч, 
і хто знає, можливо, сьогодні стріла Амура із 
солодкою отрутою раптово наздожене вас, і 
ваше серце ніколи не буде самотнім!

оксана балуцька, методист відділу 
виховання та позанавчальної діяльності 

Студенти ТНЕУ 
зустрічалися з представниками 

правоохоронних органів

амурні  історії

Ні — означає ТаК!

Студенти ТНЕУ мали виняткову 
можливість придбати та продати кни-
ги на ярмарку, який проходив  з 23  по 25 
лютого 2010 року з 10.00 до 15.00 год у 
приміщенні першого корпусу Тернопільського 
національного економічного університету.

Книжковий ярмарок
організувало студентське 

самоврядування

Віншуємо Вас, ювіляри: хай будуть поруч 
Віра і Надія — як два крила, що впасти не 
дадуть. І Сам Господь у милості наділить ще 
довгих літ, що сонцем виграють. Нехай Вас 
щастя, як дощ, обмиває і нехай Вас радість 
завжди зустрічає.

 ВІТАННЯ 
НАШИМ ЮВІЛЯРАМ!

У лютому святкували  свій ювілей доцент 
кафедри аграрного бізнесу і обліку Ольга 
Петрівна Скипан; водій Василь Володими-
рович Нечай; декан ФОА Ярослав Дмитро-
вич Крупка; комірник видавництва ТНЕУ 
Валентина Іванівна Коптюх; доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін ЧІПБ Людмила 
Василівна Білецька; ст.викладач кафедри бух-
галтерського обліку ЧІПБ Петро Антонович 
Скакун; ст.викладач кафедри іноземних мов 
при ФББ Валентина Федорівна Мединська; ви-
кладач кафедри автоматизованих систем і про-
грамування Микола Петрович Масловський; 
оператор теплового пункту бойлерної Ми-
хайло Павлович Герила; провідний економіст 
бухгалтерії Ярослава Йосифівна Голота; до-
цент кафедри загальнонаукових гуманітарних 
дисциплін ВІЕ Світлана Олександрівна Тво-
рун; двірник Антон Тимофійович Свистун; 
доцент кафедри обліку у виробничій сфері 
Михайло Степанович Кузів.
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Просто в словах розради не знайти, 
Лиш почуттям любові зігріваєм душу.
Шукаєм шлях, яким легше іти, 
Забувши, що люблю, а що робити мушу.
 

Невдала спроба знов затьмарює бажання 
Іти вперед - до світлої мети.
Робота над собою - це основне завдання. 
І вихід із безвиході завжди можна знайти.

Забудь усі печалі, образи нарікання, 
Наповни серце затишком й добром.
Бо помилка, як й успіх, буває не остання.
І все, що досі було, залишиться лиш сном. 

Валентина Гірна (ФаЕМ)

  В о н а 
настільки зако-
халась в дощ,

Щ о  н е 
посміла навіть 
відвертатись.

Коли холод-
ним подихом з 
грудей,

 Він захотів 
долонь її тор-
катись.

    Коли краплина-
ми води торкався вуст,
  Коли зігріть хотів холодними вітрами.
      Та зрозуміти дощ той не зумів,
     Що їхні долі з ними в гру зіграли.

Торкнувсь долоні - і тепло відчув…
        Її тепло його причарувало...
        Її ж зігріли капельки дощу, -
Лиш відтепер вона його чекала.

     Та доля розвела їх душі знов -
     Дощ танцював уже на іншім святі...
     А Їй лишила серця вічний зов
        І світлу тінь від місяця в кімнаті...

оксана Воронюк (ФФ, ФУПС-11)

Є ніжність щира - радість. 
Є дотик і тепло. Є ангел і крило! 
Є руки і долоні. Є серце і є стук. 
Є трішки болю в скронях. 
Є ніжність твоїх рук. 
Є відданість безмежна. 
І є терпіння шлях. 
Надія величезна 
  і мій великий страх. 
Є ти у мене завжди 
І є у тебе я. 
Є слово надсолодке — 
це Ти плюс Я = СІМ’Я! 

оля Свірська, Пр-31, ЮФ

Ти часто прокидаєшся ночами...
Скажи, чи відчуваєш, що між нами
Тоді незрима ниточка снується,
То ніби є, то - знову обірветься.
Чи ти мене у ту хвилинку чуєш?
 Чи ниточкою тільки я гаптую?
 З тобою через простір розмовляю,
 В безсонні ночі душу відкриваю.
Ти чуєш - я вмираю від розлуки!
Шукаєш ти мої тремтливі руки,
Від дотику я вдячно воскресаю,
Та тільки ти... байдуже засинаєш.
 Не рву я сновидіння твого сіті.
 Це, мабуть, добре,  що на білім світі 
 Є ти. І є ще воля Божа - 
 Не дозволяє сни твої тривожить...

  алла бінцаровська

Ще мить, і Замок збудиться зо сну
І поцілує небо малинове…
Молитву річка скінчить голосну…
Притишено загомонять діброви…

І зійде Сонце на Тернопіль-град,
Й свого тепла уділить нам по вінця…
І сом в ставу скомандує парад…
Дуби прикриють ялинкам колінця…

І чайка смуток розітне крилом…
І злине в небо пісня небайдужа…
Осяяний Тернополе, чолом —
Тобі вклоняюсь, мій Коханий Муже!

Марія баліцька — переможець 
конкурсу «Я кохаю Тернопіль»

Світлина — олександра Вашківа

Шукаючи свою  долю, мимоволі захо-
диш у пастку, шукаєш істину, а повсюди 
знаходиш лише пусті й поверхневі фрази. 
Коли немає опори, ходиш по канатах, як 
еквілібристи в цирку, коли не знаєш, куди 
далі йти, шукаєш дороговказ, що веде на 
чужий і зовсім непотрібний шлях. Якщо 
у житті з’являється  промінчик світла, 
відкриваєш фіранки, віконця, двері, 
впускаєш сонце у своє життя, щоб не 
перетворитися на ту рослинку, що в’яне 
в темному кутку кимось забутої кімнати. 
Усьому в житті є виправдання і все має 
свій сенс. Все, що відбувається, до чогось 
веде і має свої наслідки. Але це все немає 
логічного зв’язку, коли з’являється по-
чуття. Сильне, незрозуміле, світле і чисте, 
таке, яке не поясниш словами, жестами. 
Таке просто існує і наповнює життя сен-
сом, заради якого можна обігнути цілий 
світ, піти за небокрай, але не знайти і не 
пізнати повністю. 

“Кохання - це єдине, чим вона ще не 
хворіла”. Симптоми справжнього почуття 
зразу відчуваєш, для кохання не існує 
інкубаційного періоду,  і,  на жаль, а може 
і на щастя, не існує вакцини, протиотрути 
тощо. На нього не поскаржитися лікареві, 
не вилікувати самому…

Це більше, ніж просто життя, це - його 
сенс, основа існування. 

Кохання, може, це і є ми?
…Якщо б не ти, моє життя було би 

блідим відображенням чужого кохання…
avec le sourire 

Христя Кізима (МЗЕДУН-31, УНФЕМ)

В промінні сонця ласкою зігріта
Народжується мудрість та краса,
Краса, якою славна Афродіта
Розгнівала назавжди небеса.
Бо кожна жінка -
  то краси творіння:
Невинна, ніжна, чарівна.
Один лиш погляд,
мов благословення;
одне лиш слово - ранить мов стріла.
Болюче ранить,
та в саме серденько -
загоїть час,
але залишить навіки
   рубець в душі
та істину простеньку:
які підступні й чарівні жінки!

ірина Гнасевич (Пр-11, ЮФ)

оСЯЯНий ТЕрНоПіЛЬ

У кожній казочці чи у концертах , які 
проводить Департамент гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації 
молоді, охоче виступають  талановиті, 
як і їхня матуся Олена, —  Лєна, Давид 
і Ной Ясінські.

Діти УніверситетуЖінка - краси творіння!

Є відданість безмежна...
Закохана в ...дощ

Зігріваємо Душу почуттям 
Любові

Як добре, що на білім світі 
є Ти

амелі


