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Сучасні навчальні заклади-2010

26 березня наш Університет відвідав представник Республіки 
Казахстан - професор Карагандинського технічного університету Ю. 
І. Осік з метою підписання договору про науково-освітню співпрацю 
між Тернопільським національним економічним університетом і 
Карагандинським державним технічним університетом. Під час 
зустрічі із ректором ТНЕУ професором С. І. Юрієм гість із Казахста-
ну зазначив, що науковців з колишньої союзної республіки цікавить 
хід економічних реформ в Україні. І в цьому сенсі цікавим є досвід 
Тернопільського національного економічного університету як флаг-
мана передових наукових ідей та освітнього центру з підготовки 
висококваліфікованих кадрів. Професор Ю. І. Осік ознайомився 
із матеріально-технічною базою Університету, побував у навчаль-
них корпусах та гуртожитках студентського містечка, зустрівся із 
викладачами та студентами факультету міжнародного бізнесу та 
менеджменту ТНЕУ.

Освіта та наука активно впливають на соціально-економічний 
розвиток суспільства, збагачують інтелектуальний потенціал дер-
жави. Їх розвиток невід’ ємно пов’язаний з інтеграцією України до 
європейської спільноти. 

Протягом 17-19 березня 2010 року у приміщенні Київського па-
лацу дітей та юнацтва проходила Міжнародна виставка-презентація 
“Сучасні навчальні заклади - 2010”, яку організували  Міністерство 
освіти і науки України, Академія педагогічних наук України і компанія 
“Виставковий Світ”.  

Мета виставки - широко і всебічно ознайомити відвідувачів, як 
молодих людей, так і досвідчених фахівців, з діяльністю вищих на-
вчальних закладів України, міжнародних освітянських організації, 
можливостями отримання вищої освіти в Україні та закордоном, пер-
спективними вітчизняними і зарубіжними моделями розвитку освітніх 
закладів, авторськими програмами і посібниками, новітніми освітніми 
технологіями. На виставці були презентовані найавторитетніші 
вітчизняні та зарубіжні навчальні заклади і наукові установи, зо-
крема Тернопільський національний економічний університет, який 

представив свої здобутки, 
педагогічний досвід, практику 
впровадження інновацій у на-
вчання, досягнення в науковій 
діяльності. 

Т е р н о п і л ь с ь к и й 
національний економічний 
університет нагороджений 
дипломом та почесною гра-
мотою за вагомий внесок у 
модернізацію національної 
системи освіти.

У  ход і  в и с т а в к и  ї ї 
учасники взяли участь у 
конференціях, семінарах, 
презентаціях, “круглих сто-
лах”, де мали можливість 
обмінятися досвідом та на-
лагодити співпрацю.
Відділ інформації та зв’язків з 

громадськістю

26 березня 2010 року ус-
пішно захистила докторсь-
ку дисертацію Ірина Іващук 
на тему: “Митна доктрина 
глобального простору”   за 
спеціальністю 08.00.02. 

Науковий консультант: 
доктор економічних наук, про-
фесор Юрій С.І.

Т е р н о п і л ь с ь к и й 
національний  економіч-
н и й  у н і в е р с и т е т , 
с т р а х о в а  к о м п а н і я 
“СКАЙД”, профспілковий 
комітет  студентів та 
Університетська рада 
студентів ТНЕУ 

15 березня розпочали 
огляд-конкурс 

студентських кімнат. 
Переможців обира-

тимуть у номінаціях: 
“Найохайніша кімната”; 
“Активні мешканці (сту-
денти) гуртожитку”; 
“Найбільш озеленена 
кімната”;  “Студенти-
відмінники”;  “Креативна 
кімната” та   “Соціальне 
партнерство”. 

Переможці отрима-
ють цінні подарунки від 
СК “Скайд”. 

Профспілковий комітет 
студентів

Розширення географії міжнародних 
зв’язків ТНЕУ

Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту

На  зас іданн і  Вчено ї 
р а д и  Т е р н о п і л ь с ь к о г о 
національного економічного 
університету Диплом док-
тора педагогічних наук от-
римав з рук ректора ТНЕУ, 
д.е.н., професора Сергія Юрія 
доцент кафедри документо-
знавства, інформаційної 
діяльності та українознавства 
Юрій Щербяк. 

А передувала цьому наполе-
глива праця над дисертацією 
“Освітня доктрина Української 
греко-католицької церкви та 
її впровадження в Україні (се-
редина XIX  - XX століття)”, 
захист яко ї  в і дбувся  у 
Харківському національному 
педагогічному університеті 
імені  Г.С.  Сковороди на 
засіданні спеціалізованої 
Вченої ради Д. 64.053.04.

Науковий консультант: 
доктор педагогічних наук, 
професор Вихрущ А.В.

До відома студентів 
гуртожитків

*  Перші кроки на шляху до 
наукових вершин і перші на-
городи ..................3-6 с.

* Як забезпечити стійкість 
банківської системи?.....5 с.

* Здоров'я: зупинимо ту-
беркульоз разом..... 6 с.

* Новини спорту.... 7 с.
* Культурне життя....8 с.

Україна 
в Тарасовім Слові

Абсолютна переможниця 
конкурсу читців — сту-
дентка ФЕУ Інна Дричик 
(інформація на 8 с.)

Читайте у номері:
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Колектив кафедри економічного 

аналізу щиро і сердечно вітає Вас 
в  день  70-річчя!

Ми знаємо Вас як талановитого 
вченого, досвідченого педагога, вмілого 
керівника і наставника молоді, добро-
зичливу і чуйну людину.

Працюючи поруч з вами, завжди 
відчуваємо не тільки вимогливість до 
виконання своїх обов’язків, але й Вашу 
батьківську підтримку та опіку.

Колектив кафедри глибоко цінує Ваш 
творчий підхід до розв’язання наукових 
проблем, оптимістичне ставлення до жит-
тя, дотепний гумор, щирість у стосунках 
з людьми.

То ж прийміть у цей урочистий 
День від нас найщиріші побажання 
міцного здоров’я, сімейних радощів, 
любові, взаєморозуміння та поваги від 
родини та колег.

Під Вашим керівництвом багато мо-
лодих вчених здобули наукові ступені, 
а створена Вами Тернопільська наукова 
школа економічного аналізу гідно про-
довжила розпочату справу розбудови 
економічної науки.

Многая Вам літа!

Вельмишановний Романе Івановичу!
Прийміть щиросердечні привітання з нагоди Вашого 

70-річчя - ювілею, що водночас підсумовує пройдене і 
простеляє рушник щастя на роки прийдешні. 

Кожна людина приходить у цей світ зі своєю, визначеною 
долею, особливою місією. Увесь свій життєвий шлях Ви при-
святили благородному покликанню - створити для молодих 
людей умови для багатогранного зростання, підготувати 
покоління нової формації. Активна життєва позиція допо-
могла Вам стати авторитетною, самодостатньою й духовно 
багатою особистістю.

Вагоме місце у Вашому житті посідає Тернопільський національний економічний 
університет. У стінах вищого навчального закладу, досягаючи високих вершин, Ви 
втілили свої задуми у життя.

Шановний ювіляре! Сьогодні ми хочемо засвідчити свою повагу, якої заслуговують 
Ваша особиста шляхетність, великий досвід педагога та виваженість науковця. Нехай 
тепло та затишок родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів, бережуть 
душевний спокій, дарують сили для впевнених кроків у завтрашній день.

Міцного Вам здоров’я, активного довголіття, життєвих щедрот і незламності духу. 
Бажаємо мати у серці іскру любові, Вашим мріям даруємо крила, думкам - високий 
лет, а душі - пісню.

Многії літа нехай Вам Сонце світить, а Бог здоров’я й щастя хай дає!
З святковою шанобливістю кафедра банківського менеджменту та обліку

Колонка редактора

Кожен із нас “складається” з того, чим 
цікавиться, що читає, дивиться, слухає…

Відвідини театрів і концертних зал теж 
можуть дещо розповісти про людину. І хоча, 
звісно, “я ходжу в театр” не “гарантує”, що ти 
розгадуєш усі символи й натяки, вловлюєш 
усі закодовані авторами ідеї, але це все ж 
свідчить про роботу твоєї думки… Адже 
вистава навряд чи залишить байдужим: вона 
дивує або вражає, провокує або спонукає 
розмірковувати, словом, щось змінює у тобі. 
Хороший концерт відволікає, захоплює, дарує 
відчуття краси і гармонії, підносить над 
буденністю і породжує мрії…

Мрії  мають тим більшу гарантію 
здійснитися, чим більше користі її здійснення 
принесе народу. Згадаймо, як повчав Олек-
сандр Кониський: 

“Блажен, хто на громаду звик робить,
Хто брата доброті навчає, -
У хату вбогу вносить Світ…
Блажен, хто сіє у народі
Зерно найкраще на землі:
Зерно любові, братства, згоди
В громаді, в хаті і в сім’ї”…
Християни  28 березня відсвяткували Вхід 

Господній в Єрусалим, радо вітаючи один 
одного вербовими гілочками, які відкрили 
до світу свої жовті ротики, утверджуючи 
живучість Природи.

І тепер - останній тиждень страждань 
Ісуса Христа, Котрий продовжує  нести Хрест 
на Голгофу. Ісус узяв на себе усі гріхи світу, і 
несе, спотикаючись і падаючи, обливаючись 
потом і кров’ю… З Ісуса здерли одяг… Його 
били і шарпали… А для більших мук одягнули 
Йому терновий вінець на голову! Напували 
жовчю… Прибили гвіздками до хреста… 

Однак Ісус пожертвував свою дорогоцінну 
Кров за ворогів і просить Небесного Отця: 
“Отче, прости їм, бо не відають, що тво-
рять”.

У цьому контексті, якщо ми хочемо на-
зиватися християнами, мусимо також заду-
матися кожен над своїм життям, над своїми 
думками, словами, вчинками. Чи відаємо, що 
творимо? Чи погрузли, немов у болоті лип-
кому, від власних заздрощів, наклепництва, 
підлості, брехливості, лінивства, чванливості, 
байдужості і лицемірства?

Чи, допомагаючи ближньому, тим самим 
допомагаємо Ісусові, як поганин Симеон з 
Киринеї, нести хрест; дбаючи про інших, 
творячи добрі справи на користь громади, - 
уподібнюємося до побожної, милосердної, 
відважної Вероніки, котра єдина не побоялася 
людей, але зворушена окровавленим лицем 
Спасителя, продерлася через натовп, клякнула 
перед Ісусом і подала Йому білу хустинку, 
щоби Він обтерся. 

Спаситель обтер Своє лице і віддав ху-
стинку святій Вероніці, а вона сховала, не 
відаючи, який дарунок дістала в заплату. Аж 
вдома, як розложила хустинку, побачила на 
ній образ лиця Спасителя.

Господь завжди дає людині вибір.
Навіть любити чи не любити Творця - ко-

жен вирішує сам.
І все ж, якщо хочемо називатися христия-

нами, - мусимо завжди сіяти на землі зерна 
любові, братства, згоди; постійно навчати бра-
та (чи по крові, чи по духу) доброті і щоденно 
радісно до вбогої хатини вносити Світ.

Марія Баліцька

Блажен, хто  у хату вбогу  
вносить Світ...

Віншуємо 
Вас, ювіляри, 
такими словами:
Літа цвіли не просто 

цвітом, а проростали у 
труді, дорослими вже 
стали діти,

а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
минаються, мов зорепад...
Хоч як прожитих літ нам шкода,
та не повернути їх назад. 
Нехай у Вас в житті
не буде холодів, лиш сонячні роки
без смутку й турботи.
І друзі, і рідня, і до душі робота,
і радісний потік 
Весняних теплих злив.

 ВІТАННЯ 
НАШИМ ЮВІЛЯРАМ!

У березні святкували  свій ювілей 
завідувач кафедри економічного аналізу 
Степан Іванович Шкарабан; прибиральниця 
ЧІПБ Надія Володимирівна Дріль; столяр 
Ярослав Петрович Нецко; чергова по гурто-
житку Галина Федорівна Волощук; методист 
бібліотеки Леся Федорівна Колодій; доцент 
кафедри менеджменту та моделювання в 
економіці ІФІМ Оксана Іванівна Мартищук; 
викладач кафедри обліку у виробничій 
сфері Ганна Володимирівна Тесля; викла-
дач кафедри міжнародної економіки Ва-
силь Олексійович Мартинюк; художник-
оформлювач відділу художньо-технічного 
забезпечення департаменту гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді 
Тетяна Іллівна Іщук; викладач кафедри 
іноземних мов при факультеті економіки 
і управління Богдана Леонівна Головенко; 
сторож-черговий Калуського НКЦ Ярослав 
Михайлович Федорко; доцент кафедри 
філософії та політології Олег Михайлович 
Рудакевич; доцент кафедри фінансів ВІЕ 
Олена Іванівна Марченко; професор кафедри 
банківського менеджменту та обліку Роман 
Іванович Тиркало.

Завідувачу 
кафедри 

економічного 
аналізу,  
доктору 

економічних 
наук, 

професору,
 заслуженому 

діячу 
науки і 

техніки 
України 

Шкарабану 
С.І.

в день 
ювілею:

Шановний Степане Івановичу !

Роману Івановичу Тиркалу —
 багаторічному декану факультету банківського 

бізнесу, досвідченому наставнику молоді, 
професору, що поклав своєж життя на вівтар 

рідній вищій школі, - 70!
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Студентське 
самоврядування в дії

Сьогодні майбутнє нашої держави у 
значній мірі залежить від молоді, діяльність 
та розвиток  якої залежить від прав, якими її 
наділяє влада, дотримуючись своїх обіцянок. 
Питаннями всебічного розвитку молоді, її са-
моврядування та її самореалізації займається 
Всеукраїнська Студентська Рада, яка сприяє 
захисту прав молоді, зокрема студентів, та 
надає значну підтримку в розвитку і втіленні 
нових ідей та планів, чим і підтримує розвиток 
студентського руху в Україні. 

25 лютого у Тернополі, в Центрі Європейських 
студій ТНЕУ, відбулися Регіональні збори ВСР 
при МОН України, на яких зібралися лідери сту-
дентського самоврядування ВНЗ Тернопільської 
області. За результатами відкритого голосування 
було обрано нового члена Колегії ВСР МОН 
України від Тернопільської області - Юлію Ко-
новальчук (4 курс, ТНЕУ) та Координатора ВСР 
при МОН України від Тернопільської області - 
Тетяну Гурневич (2 курс, ТІСІТ).

На зборах делегати приділили значну ува-
гу проблемам студентів у вищих навчальних 
закладах області; заслухали доповідь голови 
Секретаріату Всеукраїнської студентської 
ради Наталії Якуніної щодо питання захи-
сту прав молоді в Україні і діяльність ВСР 
при  МОН України, зокрема про проект 
“Молодіжна варта”.

Сподіваємося, що обрані представни-
ки студентської молоді оправдають нашу 
довіру.

Катерина Бігняк,
другокурсниця ФМБМ, 

учасниця Університетської ради студентів  

4 березня 2010 року в Івано-франківському 
інституті менеджменту Тернопільського 
національного економічного університету 
відбулася перша всеукраїнська web-
конференція молодих вчених на тему 
“Особливості розвитку регіонів України в 
нових економічних умовах”.

У роботі конференції взяли участь 
Таврійський національний університет ім. В. 
І. Вернадського, Національний університет 
“Києво-Могилянська академія”, Полтавський 
університет споживчої кооперації України, 
Криворізький економічний інститут КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана та  Івано-франківський 
інститут менеджменту ТНЕУ. 

Учасників конференції привітав директор 
інституту к.і.н., доцент Ігор Пилипів.

Кожен із учасників конференції - 
представників різних регіонів України -пре-
зентував свою власну секцію. Наш інститут  
об’єд-нав доповіді у секцію  “Пріоритетні 
напрями розвитку економіки Прикарпаття”.

Виступи молодих вчених - представників 
секцій - та обговорення відбувалося в режимі 
on-line, що було досить неординарним, з 
одного боку,  алее, з іншого - цікавим та 

пізнавальним. У виступах молодих науковців 
було висвітлено й обґрунтовано чимало акту-
альних питань, пов’язаних із перспективами 
розвитку галузей економіки Прикарпаття, 
зокрема, особливу увагу акцентовано на 
туристичній діяльності, котра сьогодні 
динамічно зростає. 

З доповіддю про сучасний стан, про-
блеми та перспективи розвитку туристичної 
сфери на Івано-Франківщині виступила 
керівник наукової конференції - к.е.н., викла-
дач Білецька І. М. На важливості розвитку 
індустрії туризму в сучасних умовах наголо-
сив член програмного комітету конференції 
- завідувач кафедри менеджменту та моделю-
вання в економіці к.е.н., доцент Баран Р. Я. 

Учасники конференції  жваво  обгово-
рювали виступи представників секцій інших 
вузів, що продемонструвало високий рівень 
науково-практичної підготовки молодих 
вчених нашого інституту. Це було позитивно 
відзначено у заключному слові керівників 
конференції як від нашого, так і від інших 
вузів. 

Особливу увагу привернули наукові праці 
таких студентів магістерської програми як: 
Боднарук Л. Б., Моркви І. В., Пилипів М. І., 
Данилишин Н. В., Алексіна А. Я., Белей О. 
О., Припхан Ю. В.

Підсумовуючи, можна з впевненістю 
сказати, що конференція ще раз засвідчила - у 
нас є чимало талановитої молоді, майбутніх 
науковців, які можуть стати гордістю 
української економічної науки.

Але талант - це тільки частина іскри 
Божої, а все інше - це постійна виснажлива 
праця. Академік А. Ф. Іоффе зазначав: “Один 
талант - є ніщо, потрібна ще величезна праця 
- здатність, робота над собою, невтомна праця 
все життя… Не випадково порівнюють науко-
ву творчість з підйомом на гору, але цьому 
підйому нема кінця: тільки вічне прагнення 
рухає вперед науку”…

Ірина Морква, 
МЕМТізм-51 ІФІМ ТНЕУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ -
майбутня гордість української економічної науки

На фото: учасники конференції (зліва направо): 
к.е.н, доцент, завідувач кафедри ММЕ Баран Р. Я.; 
к.е.н., викладач Білецька І. М.; виступає - дирек-
тор ІФІМ ТНЕУ, к.і.н., доцент, завідувач кафедри 
ЗЕГД Пилипів І. В.; заступник директора, к.і.н., 
доцент Малярчук О. М.; к.е.н., доцент Романчуке-
вич М. Й.; викладачі Земляков І. С. і Ключевська 
С. Г.; завідувач навчально-методичним кабінетом 

Тарасенко Н. В. 

Перший курс… Перші враження… Перші 
хвилювання… І ось вперше ми беремо участь у 
звітній студентській науковій конференції. Спо-
чатку ми мали змогу послухати наших наставників 
не на лекції,  подивитись на них з іншого 
боку. Цікавими були  доповіді з різних галузей 
знань: історія, менеджмент, інтернет-технології, 
економіка підприємств, особливості методики 
викладання деяких дисциплін.  Важливо, що ми 
виступали не тільки в ролі слухачів, але й зада-
вали питання нашим професорам, дискутували 
з ними. Ми отримали відповіді на свої запитання 
від директора інституту І.В. Пилипіва, заступника 
директора О.М. Малярчука,  зав. кафедри  менед-
жменту та моделювання в економіці  Р.Я. Барана, 
викладачів  М.В.  Фігурки,  Б.Я. Депутата. 

І ось настала наша черга стояти за ка-
федрою перед аудиторією і відповідати 
на запитання присутніх. Привітні слова 
директора  заспокоїли нас (див. фото) і до-
дали впевненості. Ми  - першокурсники - 
відкрили конференцію. Наші доповіді були 
різноплановими: про досягнення видатного 
українського математика М. Кравчука, про 
туристичний бізнес Туреччини, про витоки 
духовності  слов’ян, про закони економіки.  
Старшокурсники зробили  доповіді, більше  
пов’язані з майбутнім фахом: ефективність 
реклами в маркетингу, механізми регулювання 
економіки,  методи мотивації працівників на 
основі партисипативного управління. Деякі 
доповіді були виголошені німецькою та 
англійською мовами, зокрема моя. Найкра-
щими серед моїх однокурсників були доповіді 
Терсенової А., Шпаковської М., Шкрібюка Ю.   
У процесі роботи хвилювання минулося. Ми 
зрозуміли, що, крім занять в аудиторії, нас 
чекає багато цікавого і корисного, перед нами 
відкрились перспективи наукових досліджень. 
“Магістратура”, “аспірантура” -  ці слова зву-
чать, як чарівна музика!  А наразі переможці 
були нагороджені грамотами і делеговані 
для участі в Днях науки у ТНЕУ. Попереду - 
підкорення вершин науки!

Перші кроки до підкорення вершин науки!

Успішно завершилася на Україно-
нідерландському факультеті економіки та 
менеджменту робота Третьої міжнародної 
конференції молодих учених і студентів. До 
організаційного комітету надійшло понад 
150 заявок на участь у конференції. Серед 
іноземних колег - представники таких країн 
як США, Нідерланди, Іспанія, Туреччина, 
Польща, Франція, Португалія, Німеччина. 
Серед українців брали участь у пленарному 
та секційних засіданнях наші гості зі Львова, 
Одеси, Дніпропетровська, Сум, Києва, Луцька, 
Донецька, Бердянська. 

Родзинкою цьогорічної конференції була  
доповідь Пауліно Фонта Гілаберта з Університету 
Аліканте (Іспанія) в режимі он-лайн. Провести 
презентацію йому допомагали студентки тре-
тього курсу УНФЕМ Христина Кізима та Ірина 
Мединська. Інтернаціональний діалог дуже спо-
добався та запам’ ятався всім учасникам. 

Оригінальною та досить актуальною була і 
розважальна програма — напередодні Велико-
дня усі гості мали можливість взяти участь у 
майстер-класі з писанкарства. 

Оргкомітет щиро дякує всім,  хто 
відгукнувся на наше запрошення, надіслав 
тези доповідей та приїхав на конференцію 
і запрошує всіх наступного року до нас у 
Тернопіль.

Україно-нідерландський факультет 
економіки та менеджменту

Інноваційні процеси 
економічного і соціально-

культурного розвитку: 
вітчизняний та зарубіжний досвід

Ірина Михайлова,  МЕМТ-і  11, ІФІМ
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Протягом 22-24 березня 2010 року у 
Вінницькому національному технічному 
університеті проходив Всеукраїнський кон-
курс студентських наукових робіт, у якому 
взяли участь студенти Тернопільського 
національного економічного університету. 

Дипломом I ступеня нагороджений 
магістр кафедри комп’ютерних наук 
ТНЕУ Тарас Дивак. Тема роботи - “Задачі 
параметричної ідентифікації лінійного 
інтервального різницевого оператора із ура-
хуванням інтервально заданих початкових 
умов”. Науковий керівник - к.т.н., доцент 
Андрій Пукас. Дипломом II ступеня нагород-
жена магістр кафедри ком-п’ютерних наук 
ТНЕУ Наталія  Очеретнюк. Тема роботи - “За-
повнення бази даних в умовах невизначеності 
методами інтервального аналізу”. Науковий 
керівник - к.е.н, доцент Людмила Гончар. 
Вітаємо студентів факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій з перемогою та 
бажаємо подальших досягнень!

Міністерство освіти і науки України 
призначило Тернопільський національний 
економічний університет  базовим вищим 
навчальним закладом із проведення другого 
туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності “Фінанси, 
грошовий обіг і кредит”.

Відповідно до умов конкурсу, на  розгляд 
галузевої конкурсної комісії надійшло 186 
студентських наукових робіт із вищих на-
вчальних закладів України. За результатами 
рецензування кращими було визнано 35 робіт 
із 26 вищих навчальних закладів України, 
автори яких отримали запрошення галузевої 
конкурсної комісії на підсумкову науково-
практичну конференцію для того, щоб зро-
бити наукову доповідь і в процесі дискусії 
захистити результати своєї роботи.

2-3 березня 2010 року у ТНЕУ відбулась 
підсумкова науково-практична конференція 
II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт зі спеціальності “Фінанси, 
грошовий обіг і кредит”. Її учасники - автори 
кращих конкурсних наукових робіт, презен-
тували свої наукові здобутки. Дискусія про-
ходила в атмосфері живого інтересу, активної 
позиції та професійного рівня розгляду. За 
результатами рецензування наукових робіт та 
виступів їхніх авторів на конференції галу-
зевою конкурсною комісією, до складу якої 
увійшли провідні науковці вищих навчальних 
закладів України із зазначеної спеціальності) 
були визначені переможці. Для  нагородження 

Відбувся II тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
дипломами I-го ступеня Міністерства освіти 
і науки України рекомендовані студенти: Га-
лина Козак - ТНЕУ, наукова робота на тему: 
“Перспективи запровадження обов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування 
в Україні”; Юлія Трофименко - Київський 
національний університет імені Тараса Шев-
ченка: “Інвестиційна привабливість акцій 
вітчизняних компаній галузі енергогенерації 
в умовах фінансової кризи”; Христина Бере-
зовська - Львівський національний університет 
імені Івана Франка: “Модель фіскального ре-
гулювання малого підприємництва в Україні”; 
Аліна Ярошенко - Дніпропетровська фінансова 
академія: “Використання новітніх систем і 
технологій у процесі адміністрування податків”; 
Світлана Галещук - ТНЕУ: “Проблеми реалізації 
валютної політики в період кризових явищ на 
фінансовому ринку”; Вікторія Гльоза - Сумсь-
кий державний університет: “Аналіз рівня 
податкового навантаження в Україні”; Во-
лодимир Дмитрів - ТНЕУ: “Оцінка сучасної 
фіскальної політики України та перспективи її 
проведення”.

Окрім того, рекомендовано Міністерству 
освіти та науки України нагородити диплома-
ми II-го ступеня 12 студентів та дипломами 
III-го ступеня 13 студентів. 

Усі учасники підсумкової науково-
практичної конференції Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності  “Фінанси, грошовий обіг і 
кредит”  нагороджені дипломами ТНЕУ.

У перший день конференції гості разом із 
студентами ТНЕУ - членами студентського  
наукового гуртка “Фінансовий простір” - 
ознайомились з історичними пам’ятками та 
цікавими місцями Тернополя. 

Оксана Тулай, 
секретар галузевої 

конкурсної комісії зі спеціальності
“Фінанси, грошовий обіг і кредит”, 

доцент кафедри фінансів ТНЕУ, 
к.е.н., доцент

“Податкова система України: сучасний стан, 
проблеми, перспективи розвитку”

У пленарному засіданні конференції взяли 
участь викладачі ТНЕУ - к. е. н., доцент, док-
торант Оксана Десятнюк та к. е. н., доцент Свя-
тослав Герчаківський. Учасники конференції 
працювали у секціях: “Розбудова податкової 
системи України та вектори модернізації 
податкової служби” , “Податкове регулювання 
в контексті антикризової економічної політики” 
, “Податковий менеджмент: сучасний стан та 
перспективи розвитку” , “Економіко-правові 
засади податкового консультування” , “ Удо-
сконалення системи екооподаткування в 
Україні” .

— òàê íàçèâàëàñÿ Âñåóêðà¿íñüêà ìіæâóçіâñüêà ñòóäåíòñüêà êîíôåðåíöіÿ, 
ÿêà âіäáóëàñÿ 18-19 áåðåçíÿ 2010 ð. â ì.Іðïіíü ç íàãîäè 90-ðі÷÷ÿ 

Íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè
Дипломом за I місце нагороджена сту-

дентка II курсу факультету фінансів ТНЕУ 
Людмила Кашубяк, яка виступила з доповіддю 
“Прагматика акцизного оподаткування та на-
прямки його вдосконалення в Україні”.

Перше місце  зайняла і студентка V курсу 
ФФ ТНЕУ Анна Гей за доповіддь “Проблеми 
реформування та напрямки вдосконалення 
оподаткування акцизним збором” (науковий 
керівник - к. е. н., доцент Анатолій  Луцик). 

Студентка 5 курсу ФФ ТНЕУ Антоніна 
Бортнік на конференції виступила з доповіддю 
“Оцінка фіскального та регулюючого 
потенціалу митної системи України” (науко-
вий керівник - к. е. н., доцент, докторант 
кафедри податків та фіскальної політики Во-
лодимир  Мартинюк)і зайняла третє місце.

Після конференції для студентів була 
організована дискотека, а наступного дня 
— проведена екскурсія музеєм Національного 
університету ДПСУ, де учасники дізналися 
про цікаві факти 90-річної історії станов-
лення та розвитку вищого навчального за-
кладу, а також музеєм Національного музею 
“Чорнобиль” (м. Київ).

Студентка групи МУНІДм-51 Тетяна Ма-
карчук нагороджена диплом ІІ ступеня за пе-
ремогу у Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт за напрямом “Світове го-
сподарство і міжнародні економічні зв’язки”, 
що відбувся в Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського. 

* * *
Нещодавно у Донецькому державному 

університеті управління відбувся Четвер-
тий Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з державного управління 
(соціологія управління, філософія управління). 
Участь у конкурсі взяли і студентки нашого 
Університету - Дарія Галяберда та Світлана 
Миколюк, які представили на конкурсі свої 
наукові праці: “Соціальна робота з дітьми в 
умовах активізації трудової міграції” (науко-
вий керівник - к. е. н., доцент Лідія Круп’як), 
“Підвищення ефективності використання 
коштів на виплату соціальної допомоги дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування” (науковий керівник - к. е. н., 
доцент Тетяна Желюк). Обидві учасниці 
нагороджені дипломами за участь у Конкурсі, 
а Світлана Миколюк ще й дипломом за осо-
бистий внесок у справу соціального захисту 
дітей-сиріт, високий професіоналізм та актив-
ну життєву позицію.

  Вітаємо  наших переможниць і бажаємо 
Дарії і Світлані подальших успіхів!

Вітаємо!

* * *

У монографії досліджено теоретичні та 
методологічні засади обліку і контролю за 
доходами та витратами підприємств у сфері 
матеріального виробництва і висловлено 
пропозиції щодо введення нових та уточнення 
існуючих понять, принципів, функцій, тенденцій 
розвитку теорії й методології фінансового, 
управлінського обліку та економічного контролю 
в системі менеджменту підприємств. Звернено 
увагу на наявність суперечностей, які нині пере-
шкоджають ефективному розвиткові обліку й 
контролю в підприємствах, і вказано на конкретні 
дієві напрямки подолання цих протиріч шляхом 
докорінних змін на різних рівнях управління та 
регулювання вітчизняною економікою.

На книжкову полицю

Витрати і доходи 
підприємств у системі 
обліку та контролю:

монографія к.е.н., доцента Василя 
Дерія побачила світ у видавництві 

ТНЕУ «Економічна думка»

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Êîìó Äóøà іñòèííî íàëåæèòü, 
äî òîãî âîíà â êіíöі  é ïîâåðòàºòüñÿ!

Міжнародний науковий круглий стіл на 
тему “Забезпечення стійкості банківської си-
стеми як необхідна умова подолання кризових 
явищ в економіці”, організований кафедрою 
банківської справи ТНЕУ спільно з Ягел-
лонським університетом та Варшавською Го-
ловною школою економіки, відбувся 23 берез-
ня 2010 року в залі засідань ТНЕУ. Учасників 
круглого столу привітав ректор ТНЕУ, д. е. 
н., професор С. І. Юрій та наголосив, що 
сучасна ринкова економіка не може обійтися 
без кредитної системи. Надзвичайний вплив 
на стійкість банківської системи на сьогодні 
відіграє світова фінансова криза. І ті тенденції 
світового економічного розвитку, що призвели 
до нинішніх кризових явищ та зруйнували 
фінансову стабільність, мають обов’язково 
враховуватись у діяльності вітчизняного 
банківського сектору для мінімізації ризиків 
та подолання наслідків економічної кризи.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки) ТНЕУ, д. е. н., про-
фесор Б. Л. Луців та начальник управління 
Національного банку України в Тернопільській 
області Р. Р. Романик охарактеризували сучас-
ний стан банківської системи в Україні, окрес-
лили проблеми, що потребують вирішення для 
забезпечення стабільності її діяльності.

Із ґрунтовними доповідями виступили 
учасники круглого столу: проректор з питань 
гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ, к. 
е. н., доцент кафедри банківської справи Б. 
П. Адамик - на тему “Шляхи забезпечення 
стійкості банківської системи України в 
умовах економічної кризи”; докторант Лодзь-
кого університету М. Станчик - із доповіддю 
“Роль вітчизняних банків в кризі опціонів 
польських підприємств в кінці 2008 та в 2009 
роках”;  к. е. н., доцент кафедри банківської 
справи ТНЕУ Я. І. Чайковський - із доповіддю 
“Сучасний стан і перспективи розвитку 
банківської системи України”; докторант 
відділу права та адміністрації Ягеллонсько-
го університету (м. Краків) П. Ошєвіч - із 
доповіддю “Вплив корпоративної залежності 
на економічну ситуацію фінансових установ 
на прикладі діяльності групи Райффайзен 
Банк”; к. е. н., доцент кафедри банківської 
справи ТНЕУ Р. В. Михайлюк - із доповіддю 
“Управління фінансовою стійкістю банків в 
умовах економічної нестабільності”; слухач 
магістратури Головної школи економіки 
(м. Варшава) А. Михальські - із доповіддю 

“Антикризові заходи в Польщі: стабілізація 
фінансової системи”. 

Усі доповіді супроводжувались жвавою 
та цікавою дискусією. У обговоренні взяли 
участь всі учасники круглого столу. Зокрема, 
директор Тернопільського відділення АТ 
“Шведбанк” І. Б. Кирич відзначив важливість 
виконання банківськими установами планів 
щодо залучення депозитів, особливо в умовах 
недовіри населення до банківської системи. 
Також доповнив, що вирішення даної про-
блеми потребує певного періоду часу та 
стабільної економічної ситуації. 

Д. е. н., професор, завідувач кафедри 
фінансового інжинірингу ТНЕУ О. М. Со-
хацька зазначила, що в контексті здолання 
кризи довіри, банківська система може подо-
лати виклики часу шляхом покращення якості 
інформативності, відмітивши при цьому, що 
публічні дані про діяльність банківських 
установ доносяться до громадськості в ме-
жах Закону України “Про банки і банківську 
діяльність”, будь-яка інша інформація є 
комерційною таємницею. Проаналізувавши 
сучасний стан банківського сектору України, 
Олена Миколаївна зауважила, що банківські 
установи змушені переглядати політику 
кредитування та інвестування, виступаючи 
співвласником та співучасником інвестиційних 
проектів, та визначати ведення банківського 
бізнесу в якісно новому напрямку.

Д. е. н., професор кафедри банківської 
справи Б. С. Івасів доповнив, що існували 
пропозиції щодо розміщення державних 
цінних паперів, однак основними причинами 
непопулярності інвестиційних операцій є ви-
сокий рівень конкуренції та низький попит на 
відповідні активи.

Підсумовуючи роботу, д.е.н., професор 
Богдан Луців зазначив, що національні ринки 
тісно переплетені із польською економікою 
через міграційні потоки населення та капітал, 
тому доречним є порівняльний аналіз 
економічного стану двох країн та впливу 
на них світової фінансової кризи. Відрадно, 
що мета, поставлена перед учасниками 
круглого столу, досягнута, а використання 
обґрунтованих учасниками пропозицій і 
рекомендацій може бути важливим внеском 
у розробку заходів із забезпечення стійкості 
банківської системи в нестабільних умовах 
фінансової кризи.

Кафедра банківської справи

Міжнародний круглий стіл

Як забезпечити стійкість банківської системи? 

Міжнародна інтеграція України у сферу 
вищої освіти і науки здійснюється в рамках 
міжурядових і міжвідомчих угод з багать-
ма країнами світу. Загалом біля  40 тисяч 
іноземних студентів із 110 країн світу от-
римують освіту в Україні. Не став винятком 
і Тернопільський національний економічний 
університет, який гостинно прийняв на на-
вчання студентів з різних країн світу. 

Підготовче відділення для іноземних 
громадян - один з наймолодших підрозділів 
Університету. Географія країн, студенти яких 
навчаються на підготовчому відділенні, цього 
року є представницькою: Індія, Гана, Марокко, 
Габон, Нігерія, Азербайджан, Камерун. 

Міжнародна діяльність

Українську мову у ТНЕУ 
вивчають іноземці

На фото —  студенти групи ПВін-02, Нестерчук 
Катерина - інженер  підготовчого відділення для 
іноземних громадян та ст. викладач, к.філол.н. 

кафедри іноземних мов для ЗЕД ФМБМ Наталія 
Собецька

Вперше побачити сніг,
немов диво...

«Це був незабутній для мене день, 
коли я на власні очі вперше побачив сніг…  
Я дрімав в своїй кімнаті,  коли задзвонив 
телефон…. Не хотілося піднімати труб-
ку, дрімота перемагала. Проте телефон 
настирливо продовжував дзвонити… 
Нарешті, я вирішив відповісти. Це 
виявився мій друг. Він сказав: “Подивись 
надвір! Сніг!”.

Я вибіг на вулицю зі своєї кімнати, за-
бувши про сон, і побачив цю незабутню 
картину…

Кожного ранку я прокидався з думкою, 
що нарешті я  побачу сніг. І нарешті це 
сталося. 

Ці враження - незабутні…»

 Враження студента групи ПВін-01 
Підготовчого відділення для іноземних гро-
мадян Олулоли Тімелехіна Метью:

Щороку звична для нас зима: сніг, мороз, оже-
ледиця, синюватий іній на ялинках...  На жаль, 
більшість із нас не звертають на це особливої уваги. 
Радіють лише діти...  Але є люди, які ніколи не 
бачили снігу, не знають що таке мороз, не милува-
лись красою зимового лісу. Для наших студентів-
іноземців перший сніг став казкою наяву.



Êîëè ñêóïèé ïðîÿâëÿº ñêіëüêè-íåáóäü ùåäðîñòі, - 
âіí ïîâіäîìëÿº ïðî öå ôàíôàðàìè.
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Хоч Вінницький інститут економіки Тернопільського національного 
економічного університету лише підійшов до віку свого повноліття 
(11 грудня 2009 року ми відсвяткували своє 15-ти річчя), колектив та 
студенти вузу вже багато років пишаються власними традиціями. 
Однією з таких традицій є щорічне свято спеціальності. 23-25 лю-
того 2010 року відбулося урочисте святкування Днів спеціальності 
“Економіка підприємства”, організоване кафедрою економіки 
підприємств і корпорацій, яка є провідною у ВІЕ ТНЕУ.

Студентам, викладачам, а також  гостям була запропонована 
цікава програма, конкурси, святковий концерт. Привітав усіх зі святом 
директор ВІЕ ТНЕУ, к.е.н., доцент Борис Погріщук, зазначивши, що 
культурні традиції нашого навчального закладу сприяють підвищенню 
професійних здібностей, кмітливості і зміцненню дружби, відданості та 
доброти, яку наші студенти пронесуть через усе своє життя, згадуючи 
незабутні дні університетських років. Вітали студентів заступник ди-
ректора з виховної роботи Валентина Лемешкова та завідувач кафедри 
економіки підприємств і корпорацій Олена Ціхановська.

Студенти заздалегідь готувалися до свята: був оголошений конкурс 
на краще фото, відео та емблему спеціальності, відбулися презентації 
груп. Гостям було запропоновано декілька конкурсних робіт. Але 
найбільше глядацьких симпатій отримав конкурс “Країна”, в межах 
якого студенти презентували держави світу та соціально-економічні 
особливості їх розвитку. Вперше на святі було започатковано Літопис 
історії Вінницького інституту економіки ТНЕУ, в який золотими 
літерами будуть вписані найбільш видатні події, талановиті студенти 
та висококваліфіковані викладачі нашого вузу. Адже ми впевнені, 
що історія та сучасні традиції ВІЕ ТНЕУ продовжуватимуться, а 
сьогоднішнє студентство згодом впише до Літопису і свої імена.

Впродовж днів спеціальності відбулися олімпіади між курсами, 
круглий стіл з питань трансформаційних процесів господарського 
комплексу Вінницької області, спортивні змагання. Заключним акор-
дом став гала-концерт, в якому взяли участь усі студенти спеціальності 
“Економіка підприємства”. Тут панувала добра атмосфера, гумор 
та жарти. Були презентовані номери художньої самодіяльності у 
виконанні кращих студентів денної та заочної форм навчання, що 
довело усім відому істину - талановита людина справна в усьому. 

Ірина Мартусенко, доцент кафедри 
“Економіка підприємств і корпорацій”

Туберкульоз сьогодні перестав бути хворобою бідних та голод-
них. Так, він і справді має соціальні ознаки, і ризик захворіти вищий 
у тих, хто живе бідно, але досить часто варто перенести хворобу на 
ногах, пережити легкий стрес, надмірно захопитися схудненням і в 
результаті маємо організм, “прекрасно підготовлений” для інфікування 
туберкульозом.

Сьогодні серед пацієнтів фтизіатра, крім колишніх безхатьків і 
ув’язнених - успішні підприємці, політики і представники “золотої 
молоді”. Зважаючи на це, сподіватись на своє соціальне становище не 
варто, краще подбати про профілактику - обов’язкове флюорографічне 
обстеження, що може виявити туберкульоз на ранніх стадіях, коли 
хвороба протікає мляво та без симптомів.

Існує кілька типів флюорографії: традиційна і цифрова.
При проведенні традиційної флюорографії використовується 

рентгенівська плівка, чутливість якої обмежена, а це унеможливлює 
значне зниження дози опромінення для пацієнта. Крім того, процес 
обробки такої плівки досить трудомісткий і займає багато часу.

Сучасні технології поступово проникали і в флюорографічні 
методи обстеження, на даний час цифрова флюорографія є найбільш 
ефективним та безпечним для пацієнта методом обстеження. Флюоро-
грама на цифровому апараті з’являється одразу після виконання знімку. 
Це дозволяє звести до нуля появу неінформативних знімків і уникнути 
повторної флюорографії. Доза опромінення при цифровому обстеженні 
знижується в 4-5разів, порівняно з традиційним. Цифрові апарати 
дають таку дозу опромінення, яку отримує людина протягом одного 
дня від природних джерел радіації. Нагадаємо - рівень радіаційного 
фону на “чистих” територіях становить 10-15 мікрорентген за годину. 
Відповідно, за 10 годин життя людина отримує 100-150мкР. Саме таку 
дозу (150мкР) випромінюють низькодозові цифрові флюорографи. 
Для порівняння: хороший плівковий апарат випромінює приблизно 
25000 мкР.

Лікарі не рекомендують проходити флюорографію частіше, ніж 1 
раз на 6 місяців, оптимальним є проведення флюорографії 1раз на рік. 
Ефективність флюорографічного методу в діагностиці туберкульозу 
та раку легенів є загальновизнаною. Як би нас не дратували вимо-
ги проходити флюорографію, відмовлятись від неї не варто. Часто 
тільки завдяки масовій флюорографії вдається виявити нові випадки 
туберкульозу.

Особливо актуальною є флюорографія в Україні, де з 1995 року 
проголошено епідемію туберкульозу.

Тільки по Тернопільській області у 2009 році зареєстровано 604 
випадки вперше діагностованого туберкульозу, з них - 238 випадків 
складали деструктивні форми. У Тернополі протягом 2009 року 
зареєстровано 90 випадків вперше діагностованого туберкульозу, з 
них - 32 випадки складали деструктивні форми.

За таких несприятливих епідеміологічних умов всі ми перебуваємо 
в групі ризику, а в першу чергу - люди з імунодефіцитними станами, 
хронічними захворюваннями легенів, курці і, на жаль, діти. Крім 
того, займаючи передові світові позиції з тютюнопаління, ми рідко 
співвідносимо цей факт із туберкульозом, а даремне. Паління тютюну, 
без сумніву, вносить свій вагомий внесок в підтримку та розвиток 
епідемії туберкульозу, послаблюючи, в першу чергу, дихальну та 
імунну системи організму.

Увага: протягом квітня на території ТНЕУ працюватиме пере-
сувний цифровий флюорографічний кабінет. 

Персонал студентської поліклініки підготував списки  (є у декана-
тах відповідних факультетів та у кожному із структурних підрозділів 
ТНЕУ) студентів та працівників ТНЕУ, яким необхідно пройти 
обов’язкове флюорографічне обстеження.

Нагадуємо: щорічна флюорографія може вберегти кожного від 
смертельно-небезпечних захворювань. Вчасно виявлений туберкульоз 
чи рак  легенів - це, здебільшого, єдиний шанс на виживання при цих 
захворюваннях.

Як студенти-
м а г і с т р а н т и  з 
Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
п е д а г о г і ч н о г о 
університету імені   
Володимира Гна-
тюка, ми прохо-
д и л и  п р а к т и к у 
у ТНЕУ на кафе-
драх міжнародної 
економіки та мар-
кетингу і менед-
жменту. 

Щ о д н я  в 
Університеті нас 

зустрічали заклопотані, але привітні викладачі, які допомагали 
нам у здобутті нового досвіду та поліпшенні наших педагогічних 
навичок. 

За нами, як кураторами з виховної роботи, були закріплені 
студентські групи: МЕ-21, МТГБ-11, МЗЕД-22, АМЕТ-11, АМЕТ-21, 
МЗЕД-23, МЗЕД-21. У наші обов’язки входило відвідування пар і 
проведення різнопланових виховних заходів - екскурсії в музеї, по-
ходи в театр та кіно, брейн-ринги та вікторини. 

Незабутні враження на нас справило спілкування зі студентами, 
які підтримували та підбадьорювали нас у наших починаннях. Тут, 
у цьому гостинному Університеті, ми здобули особливий досвід 
спілкування з іноземними студентами. Тож хочемо висловити щиру 
подяку декану факультету міжнародного бізнесу та менеджменту 
Тибіню А.М., завідувачам кафедр Бричу В.Я., Савельєву Є.В. та усім 
працівникам кафедр за їх готовність до співпраці.

Студентська поліклініка ТНЕУ і департамент 
гуманітарної освіти та творчої самореалізації молоді 
Університету з метою профілактики туберкульозу се-
ред студентської молоді провели 23-25 березня 2009 року 
низку виховних годин “Зупинимо туберкульоз разом!”.    

Лікарі-фтизіатри міського диспансерного відділу 
обласного комунального протитуберкульозного дис-
пансеру Лідія  Кругова і Лариса Сусленко, лікар-методист 
Тернопільського комунального Центру здоров’я Га-
лина  Зод розповіли присутнім про захворювання, 
профілактику та лікування  небезпечної хвороби - тубер-
кульозу і відповіли на численні запитання  студентської 
молоді Університету.

Майбутні  педагоги 
набували  досвіду у ТНЕУ

Урочисте  святкування  
Днів спеціальності “Економіка 
підприємства” у Вінницькому 

інституті  економіки  ТНЕУ

Здоров’я: радить лікар

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Ефективність  цифрової 
флюорографії

Оксана Співак, 
лікар-терапевт Студентської поліклініки ТНЕУ 

Зі щирою повагою 
студенти-магістранти ТНПУ ім.В.Гнатюка
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12 березня в м. Ужгород пройшли змагання з легкоатлетичного кросу в залік II Спортивних 
ігор України серед ВНЗ III-IV р.а. Тернопільщину на цих стартах представляли переможці об-
ласного кросу, студенти ТНЕУ і зразу двома командами. Склад команди 4 учасники незалежно 
від статі. Дівчата змагались на дистанції 3000 м., а юнаки 5000 м. Прохолодна погода та сніг, 
який випав за ніч створили справжню кросову 
дистанцію. У дівчат срібну нагороду виборола 
Юлія Кутах (ФЕУ), бронзову - Ольга Скрипак 
(ФЕУ). Майже 50 учасників стартували в 
бігу на 5000 метрів. Наші надії насамперед 
були покладені на 2 членів збірної команди 
України, Учасників Чемпіонату Європи з 
кросу, Івана Стребкова (ФЕУ) та Артема 
Казбана (ФФ). Наші студенти не підвели: Іван 
завоював срібну нагороду, Артем був п’ятим. 
Підрахунок результатів і нагородження: 
перше загальнокомандне місце за першою ко-
мандою ТНЕУ, серед областей Тернопільська 
область - перше місце, Харківська - друге, на 
третьому місці — область Київська.

Кафедра спорту вітає спортсменів 
та бажає подальших успіхів!

Профспілковий комітет ТНЕУ організував 
та провів 17-18 лютого 2010 року першість із 
шахів серед професорсько-викладацького та 
адміністративно-допоміжного складу в залік 
весняної спартакіади.

У змаганнях взяли участь 13 учасників 
та було сформовано 6 команд. Переможці 
визначалися у командному та особистому 
заліку. У командному заліку I місце вибо-
рола команда ФКІТ (молодший науковий 
співробітник науково-дослідного інституту 
інтелектуальних комп’ютерних систем Кочан 
О.В. та Мельник А.М. завідувач лабораторії 
розробки та підтримки програмного забез-
печення центру інформаційних технологій 
- 10 очок); II місце - об’єднана команда 
УНФЕМ та ФОА (доцент кафедри економіко-
математичних методів Цебрій Р.І. та доцент 
кафедри обліку у бюджетній та соціальній 
сфері Савчук Л.І. - 6,5 очок); III місце - ко-
манда кафедри спорту (старший викладач 
кафедри спорту Левенець П.В., тренер Центру 
фізичної культури та спорту Мазуренко Ю.С. 
- 6 очок); IV місце - об’єднана команда ФББ 
та ФЕУ(заступник голови профкому ТНЕУ, 
доцент кафедри банківської справи Чайковсь-
кий Я.І., доцент кафедри психологічних та 
педагогічних дисциплін Ященко В.М.).

В особистій першості I місце розділили 
між собою Кочан О.В. (ФКІТ) та Мельник 
А.М., (ФКІТ) 11,5 очок; II місце виборов 
Цебрій Р.І. (УНФЕМ), 9 очок; III місце - Сав-
чук Л.І. (ФОА), 9 очок; IV місце - Левенець 
П.В. (кафедра спорту), 7 очок.

Переможці та призери змагань нагороджені 
кубками, грамотами та медалями.

Ярослав Чайківський нагороджений 
спеціальним призом “За волю до перемоги”.

* * *
Наприкінці минулого року у спортзалі фа-

культету банківського бізнесу ТНЕУ відбулися 
змагання з футзалу серед професорсько-
викладацького та адміністративно-
допоміжного складу. У змаганнях взяли участь 
шість команд: ФФ, ФЕУ, ФОА, ФАЕМ, ФКІТ, 
ФМБМ. В результаті проведених змагань 
розподіл місць виявився наступним:  I місце - 
ФФ; II місце - ФМБМ; III місце - ФЕУ; IV місце 
- ФББ; V місце - ФАЕМ; VI місце - ФКІТ. 

Кращим воротарем турніру визнано 
Богдана Башуцького; кращим гравцем — 
Андрія Кізиму (обидвоє із кафедри податків 
та фіскальної політики). 

Центр фізичної культури і спорту повідомляє:

БОгАТИР РОКУ
18 березня 2010 року о 16:00 були 

проведенні змагання “Богатир року” із силових 
видів між факультетами ТНЕУ. Змагання про-
ходили в актовому залі Університету з таких 
видів спорту: жим штанги лежачи; поштовх 
гирі (24 кг.); перетягування линви. 

Команди факультетів ТНЕУ розподілили 
місця так: перше місце - ФАЕМ; друге місце - 
ФББ; третє місце - ФФ; четверте місце - ФЕУ; 
п’яте місце - ФКІТ. 

На фото — переможці із головним суддею змагань  Володимиром Будним

ПеРШІСТь — ЗА КОМАНДОЮ ТНеУ

Першість із шахів
у залік весняної спартакіади

Едуард Маляр, голова спортивно-масової комісії 
профкому ТНЕУ

Андрій Возняк — четвертокурсник фа-
культету обліку і аудиту ТНЕУ, група РК-42 
—  на Чемпіонаті Європи з біатлону у гонці 
переслідування здобув для України золоту 
нагороду.   Це вже друга медаль нашого 
спортсмена на Чемпіонаті. До цього 2 березня 
2010 року в м. Отепя (Естонія) він взяв срібло 
в індивідуальній гонці, пропустивши вперед 
тільки представника Росії  Андрія Тургенєва  
і програвши йому лише 1 хвилину 26 секунд.  
Отже, на  Гонці переслідування — 12.5 км I 
місце виборов — Андрій Возняк (Україна) 
- 35:38.6 (0+0+1+0);  II — Максим Буртасов 
(Росія) - +30.8 (1+1+1+1); III — Уладзімір 
Алянішка (Білорусь) - +1:17.2 (0+0+1+1)... Ми-
хайло Сердюк (Україна) - +3:56.5 (1+1+1+2) 
— на 17 місці; Віталій Соколюк (Україна) - 
+6:38.9 (2+1+1+1) — 35; Віталій Козловський 
(Україна) - +6:56.4 (4+0+1+1) — 39.

ЗОЛОТО ДЛЯ УКРАїНИ
здобув студент ТНЕУ

Біатлон Армспорт

У Сімферополі (АР Крим) з 11 по 14 лютого 
2010 року проходив Чемпіонат України з сам-
бо де взяли участь студенти Тернопільського 
національного економічного університету. 
Студенти-спортсмени факультету економіки 
і управління Куницька Олена та Ілитчук 
Михайло вибороли золоті медалі у вагових 
категоріях 58 та 52 кг., а студенти-спортсмени 
факультету аграрного бізнесу та менеджменту 
Кретова Надія та Остап’юк Марія зайняли 
перші місця у вагових категоріях 44 та 52 кг. 
відповідно.

18 лютого 2010 року у фізкультурно оздо-
ровчому комплексі ТНЕУ відбулись змагання 
з армспорту в залік других студентських 
спортивних ігор Тернопільської області серед 
ВНЗ III-IV р.а. В командному заліку перемогу 
святкувала перша збірна ТНЕУ, друге місце за 
другою командою ТНЕУ, третє місце здобула 
перша команда ТНПУ. У вагових категоріях 
призові місця здобули: 70 кг., ліва рука, 2 місце 
Крисько Володимир УНЕФ, права рука 2 місце 
Крисько Володимир УНЕФ; 80 кг. ліва рука, 
1 місце Старжинський Назарій ФАЕМ, права 
рука, 1 місце Старжинський Назарій ФАЕМ, 
3 місце Михалик Віталій ФФ; 90 кг. ліва рука, 
1 місце Гром’як Володимир УНЕФ, 2 місце 
Шевчук Роман ФАЕМ, 3 місце Данилюк 
Степан ФББ, права рука, 1 місце Данилюк 
Степан ФББ, 3 місце Марків Андрій ФФ; 
100 кг. ліва рука, 1 місце Панчук Іван ФКІТ, 
2 місце Каторож Віталій ФОА, права рука, 
1 місце Панчук Іван ФКІТ, 2 місце Каторож 
Віталій ФОА; понад 100 кг. ліва рука, 1 місце 
Лютий Микола ФАЕМ, права рука, 1 місце 
Лютий Микола ФАЕМ. 

24  лютого 2010 в СК “Політехнік” 
відбулись змагання з гирьового спорту в 
залік других студентських  спортивних ігор 
Тернопільської області серед ВНЗ III-IV р.а. 
Збірна команда ТНЕУ завоювала Третє загаль-
нокомандне місце. Призерами в особистому 
заліку стали: у ваговій категорії 65 кг. перше 
місце здобув Самотіс Дмитро (ФББ), у ваговій 
категорії 80 кг. друге місце виборов Скиблюк 
Ярослав (ФЕУ), у ваговій категорії 80 кг. третє 
місце виборов Сердюк Себастьян (ФФ). 

Нелегкий 
гирьовий спорт

ОБЛАСНІ ЗМАгАННЯ 
ІЗ АРМСПОРТУ

Самбо

Легка  атлетика
25-26 березня 2010 року у змаганнях з 

легкоатлетичного кросу (м.Цюрупинськ) на 
6000 м I місце виборов другокурсник ФЕУ 
Іван  Стребков (УПЕП-22). До слова, команда 
Тернопільської області зайняла 10 місце.
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Іñòèííî  âåëèêі   Äóøі  
ñòàþòü  ïîòîêàìè  Ëþáîâі!

Шевченка не можна не любити. Його 
творчість  супроводжує людину змалку 
і доостанку, від “Тече вода з-під явора - 
яром на долину…” до “Заповіту” - “…І 
мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, нові 
не забудьте пом’янути…”.

Не забуваємо, Батьку Тарасе!
Кожного року Департамент гуманітарної 

освіти і творчої самореалізації молоді ТНЕУ, 
який очолює заслужений працівник куль-
тури України Світлана Сорочинська, про-
водить Шевченківські дні. Цьогоріч - це 
був конкурс ілюстрацій до творів Шевчен-
ка, читців “Україна в Тарасовім слові” та 
літературно-музичних композицій серед 
студентів Тернопільського національного 
економічного університету. Найкраще справи-
лася із індивідуальним завданням Інна ДРИ-
ЧИК — МПД-11, ФЕУ; оригінально виступи-
ли Ірина Попович, МУН-11, УНФЕМ і  Леся 
Шупа, ФУПС-11, ФФ. Літературно-музичні 
композиції також назвали своїх переможців. 
На першому місці студенти юридичного фа-
культету, на другому - факультету 
банківського бізнесу; на третьому 
- факультету фінансів.

Журі у складі доцента кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства, 
к.філол. н. Лесі Біловус і ст. виклада-
ча цієї ж кафедри, к.філол.н. Наталії 
Ліщинської; художнього керівника 
відділу художньої творчості Де-
партаменту Бориса Салабчука, 
завідувача відділу виховання та 
позанавчальної діяльності Департа-
менту Лесі Джуровської відзначило 
роботи усіх учасників та визначило найкращі 
ілюстрації:  до твору “Лілея” (Тетяна Кунька, 
УПЕП-22, ФЕУ) та “На панщині пшеницю 
жала” (Ірина Сокіл, МЕ-11, ФМБМ); друге 
- “Катерина” (Тетяна Обрусняк, МУНІД-12, 

УНФЕМ) та “Мені тринадцятий минало” (Ка-
терина Камінська, МЕНмф-11, УНЕФ); третє 
-  “Русалонька” (Любомир Окопний, ЕПП-21, 
ФЕУ) та “Плач Ярославни” (Христина Петрів, 
БС-14, ФББ).

Грамоту та подарунок за участь у конкурсі 
отримав студент ФКІТ Максвелл Оглобли, 
який намалював портрет Шевченка.

Усі учасники конкурсу отримали грамоти 
від ректора ТНЕУ Сергія Юрія, які вручив пере-
можцям проректор з питань гуманітарної освіти 
та виховання Богдан Адамик. А від первинної 

профспілкової організації студентів 
ТНЕУ - подарунки.

Вишуканості концертній 
програмі додали виступи народно-
го вокального ансамблю “Галичан-
ка” під керівництвом Мирослави 
Бурик (див. фото вгорі), гурту 
“Називний відмінок” та ансамблю 
бандуристок під керівництвом 
Орести Мочули “Калинове на-
мисто”. Майстерно провела 
свято студентка ФМБМ Ірина 
Новомлинська.

Ми працювали у залі, і душа 
раділа від того, що Шевченко - живий, що Його 
дух витає над Україною, над Тернополем і над 
Тернопільським національним економічним 
університетом. Студенти читали вірші, поеми, 
намагаючись увійти в роль і найактуальніше 
передати задум Тараса Шевченка. Уявлялася 
“Лілея”, якою прикрашають оселі; виднілася 
“Розрита могила”; блукала “Причинна””; 
минали “Три літа”; звучало “…І мертвим, і 
живим...”. А студенти юридичного факультету 
підняли з колін “Україну” (див. фото ліворуч)  
і розв’язали їй руки з пут, взиваючи присутніх 
шанувати рідну мову, покладаючись на власне 
сумління, совість, гідність і честь.

геніальною  Поетесою нашої епохи є непов-
торна Ліна Костенко, яку усі 80 років  непро-
стого життя хвилювала її власна сутність. 
І чи не найкраще вона характеризує себе у 
Поезії, яку можна назвати 

Гімн Життю
“Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить.

Бляшаний звук води, веселих крапель кроки.
Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить,
і раптом озирнусь, а це вже роки й роки!

А це уже віки. Ніхто уже й не зна,
в туманностях душі , чи, може, Андромеди -
я в мантіях дощу, прозора, як скляна,
приходжу до живих, і згадую про мертвих.

Цілую всі ліси. Спасибі скрипалю.
Він добре вам зіграв колись мою присутність.
Я дерево, я сніг, я все, що я люблю.
І, може, це і є моя найвища сутність”.

З роси й води Вам, 
наша невтомна Просвітителько!

Народний аматорський вокальний ан-
самбль “галичанка” понад 20 років гуртує 

студентську молодь Тернопільського 
національного економічного університету, 

прищеплюючи любов до пісні, 
до народних традицій і звичаїв.

“Галичанка” 
заслужено отримала 

“Оплески”

Створила “Галичанку” Мирослава Бурик, 
талант якої та наполеглива праця сприяли до-
сягненню колективом високих результатів.

Складність роботи полягає у тому, що 
студенти стають випускниками… Отож що-
року “Галичанку доводиться оновлювати, 
вишукуючи з числа першокурсників ТНЕУ 
обдаровану молодь.

Відрадно, що багаторічна робота із та-
лановитими студентами, враховуючи рівень 
виконавської майстерності, активності в 
культурно-мистецьких заходах Університету 
та Тернопілля, увінчалася “Оплесками” - таку 
премію вручила 23 березня ц.р. благодійна 
організація “Фонд культури Федерації 
профспілок України” художньому керівнику 
народного аматорського вокального ансамблю 
“Галичанка” Мирославі Бурик як кращому 
культпрацівнику профспілок.

Радість нагороди Мирослава Бурик 
розділила з колективом, адже вважає, що “Опле-
ски” належать і Департаменту гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді, і всьому 
Тернопільському національному економічному 
університету, ректор якого Сергій Юрій разом із 
головою профспілкового комітету працівників 
ТНЕУ Русланом Бруханським заохочують та 
підтримують всебічний розвиток обдарованих 
особистостей. 

Конкурс читців УКРАїНА В ТАРАСОВІМ СЛОВІ

Кохання і талант
позолотили нашого студента

Золотою піснею минулого року на-
звали «Кохання і талант» у виконанні  
першокурсника ФМБМ ТНЕУ Едуарда 
Романюти на Національному музичному 
конкурсі «Золоті пісні року»!

Жінка — Берегиня!
За турботами чоловіки б і не помітили, 

що прийшла Весна, якби не жінки. 
Берегині роду людського щороку із при-

ходом весни — розквітають. Розквітають 
усі — від малесенької дівчинки до сивочолої 
бабусі. А разом із ними розквітає весь 
світ... І чоловіки відчувають у собі не-
переборну силу творити дива, приносити 
радість, дарувати щастя.

Отак щороку ректор Університету 
Сергій Юрій дарує жіноцтву ТНЕУ і квіти, 
і премії, і концерти. Цьогоріч ми насолод-
жувалися виступом народного артиста 
України Богдана Сташківа. 

А перед концертом ректор вру-
чив відзнаки: почесного  професора 
ТНЕУ д.е.н., професору, проректору з 
наукової роботи Аллі Мельник; почесного 
працівника ТНЕУ  заступнику декана ЮФ 
Людмилі Труфановій. Радіємо з Вами!

Ліні Костенко — 80!

Марія Баліцька, голова журі 
конкурсу читців “Україна в Тарасовім слові”

Фото Ярослава Стареправо


