
Найбільше і найдорожче добро кожного народу - це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата 
скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування  (Панас Мирний).
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Краса рідного краю - мовою квітів

Студенти ТНЕУ
виступали

для дітей-сиріт

У день професійного 
свята працівників освіти 
України прийміть щиру 
вдячність за високе 
служіння обраній справі, 
невтомний творчий 
пошук, самовідданість, 
добро і щедрість душі. 
Бажаємо Вам невичерпних 
творчих сил, безмежного 
оптимізму, фахового 
зростання, міцного 
здоров’я, впевненості 
у завтрішньому дні, 
мужності й терпіння, 
адже навчання і 
виховання ніколи не 
були легкою справою. 
Ви забезпечуєте зв’язок 
поколінь, продовжуючись 
у своїх студентах. Вас 
шанують, люблять, Вам 
вірять. Ви віддаєте своє 
серце і знання студентам 
– це найвище благо. Хай 
здійснюються всі Ваші 
найзаповітніші мрії та 
втілюються у життя 
щоденні сподівання, 
хай зміцнюється Ваше 
здоров’я і зростають 
творчі досягнення.

З повагою 
ректор 

Тернопільського 
національного 
економічного 

університету С. І. Юрій

Яскраве святкове 
дійство — обласний 
благодійний марафон для 
дітей сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування відбувся на 
Покрову в Тернопільському 
обласному драматичному 
театрі імені Тараса 
Шевченка, в якому взяли 
участь творчі колективи 
нашого Університету 
(зразковий ансамбль 
танцю «Рожева пантера» 
(художній керівник Любов 
Гриневич), солісти 
народного театру пісні 
«Для тебе» Тетяна Шарган, 
Владислав Васильків 
(художній керівник Алла 
Бінцаровська). Святкова 
програма відбулася 
за підтримки голови 
Тернопільської обласної 
державної адміністрації 
Михайла Цимбалюка та 
меценатів, які щедро 
дарували подарунки усім 
дітям області — учасникам 
марафону.

На світлині - Тетяна  Шарган

30 серпня 2010 року, на 
засіданні Вченої ради ТНЕУ, 
ректор Університету, д.е.н., 
професор Сергій Юрій вру-
чив професору, завідувачу 
кафедри комп’ютерних 
наук Університету штату 
Мейн (США) Джорджу Мар-
ковському диплом Почесно-
го доктора   (Doctor Honoris 
Causa) Тернопільського 
національного економічного 
університету.

Honoris causa  — це 
ступінь доктора наук, яка 
присвоюється науковцю не на 
основі захисту дисертаційної 
роботи, а враховуючи його вагомі заслуги перед наукою чи 
культурою. Присвоюючи такий ступінь, колектив вищого на-
вчального закладу підкреслює, що вважає честю присутність 
такої особи в числі професорсько-викладацького колективу.

Проф. Джордж Марковський закінчив Гарвардський 
університет у 1969 році, і там же захистив докторську 
дисертацію у 1973 році. Він опублікував 133 наукових праці і є 
визнаним у світі вченим з комп’ ютерних наук. 

На засіданні Вченої ради ТНЕУ професор Марковсь-
кий виступив перед присутніми із доповіддю «Проблеми 
кібернетичної безпеки». 

Варто відзначити, що Джордж Марковський докладає чи-
мало зусиль для створення позитивного іміджу української 
науки на міжнародній арені. Він був одним з фундаторів ство-
рення Американо-Українського факультету з комп’ютерних 
наук і технологій (нині Україно-Американська програма з 
комп’ютерних наук), а в 2004-2005 н.р. працював на посаді 
першого декана цього факультету. 

Почесний доктор 
(Doctor Honoris Causa) ТНЕУ

Шановні колеги!  

З нагоди професійного свята – Дня працівників освіти - 
4 жовтня у Тернопільському національному економічному 
університеті пройшов конкурс творчих робіт серед сту-
дентських колективів факультетів «Краса рідного краю – 
мовою квітів».

(Закінчення на 2 стор.)

Інтеграція України у Європейський простір 
невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її 
конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників 
підвищення якості знань є упровадження в освітню практику 
педагогічних інновацій, оновлення змісту усього навчально-
виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і 
техніки, нових соціально-економічних вимог.

(Закінчення на 2 стор.)

Друга національна виставка 
«Інноватика в освіті України» нагородила 

бронзовою медаллю та дипломами 
Тернопільський національний 

економічний університет



Мова - вільний орган духу.
...доля української мови і літератури залежить від самого народу (П. Житецький).

2 №11 (364), 31 жовтня 2010 р.

Профорієнтаційна робота

 НаШі вітаННя!

„Податки очима дітей – 2010” Друга національна виставка 
«Інноватика в освіті України» 

нагородила бронзовою медаллю 
та дипломами Тернопільський 

національний економічний університет

Творчій фантазії немає меж. Саме це підтвердили 
студентські квіткові композиції, аплікації, екібана. 

Очі глядачів розбігалися від композиції до композиції, 
адже кожна з робіт здавалась кращою, і кожна  вражала 
по-своєму. Чого тут тільки не було: ваза, вирізана з гар-
буза, прикрашена розкішним букетом осінніх квітів, гар-
бузовий кошик з фруктовими дарами осені, кошик з лози, 
викладений мохом, в якому красувалися  лісові велетні-
опеньки? та чарівно-елегантні  композиції з осінніх 
квітів як в кошиках, так і у вазах.

Творчі роботи вражали своєю оригінальністю, твор-
чим задумом, креативною майстерністю виконання. А 
які цікаві назви  у робіт: «Осіння симфонія», «Дари осені», 
«Квіти з мого саду», «А я у ліс ходила», «Людина. Бог. 
Всесвіт» та інші. Найбільше  заінтригувала присутніх 
робота під назвою «Фінансові партнери», де в образі 
партнерів красувалися кропива з будяком.

Компетентному журі досить нелегко було виз-
начити кращих, при цьому вони керувались такими 
критеріями оцінювання як відповідність темі, художній 
рівень роботи, творчий задум, майстерність виконан-
ня, оригінальність викладення думки, масовість.  Кра-
щими визнані: 

I місце  - факультет обліку та аудиту;
II місце – україно-нідерландський факультет 

економіки та менеджменту  і   україно-німецький 
економічний факультет;

III місце – факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій та юридичний факультет. 

Конкурс творчих робіт був організований відділом 
гуманітарної освіти та виховання  за сприянням 
первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ. 

Відділ гуманітарної освіти та виховання

У жовтні   святкували свій ювілей Фаріон Михайлина  
Михайлівна - доцент кафедри економічної теорії; Кирилюк 
Анастасія Василівна - прибиральниця ВІЕ; Тіхановський 
Михайло Іванович - зав.навчальною лабораторією 
“Електронний банк”; Садикова Тетяна Яківна - комендант 
ЧІПБ; Колісник Ірина Миколаївна - викладач кафедри німецької 
мови; Антонишин Надія Іванівна - лаборант кафедри 
економічного аналізу; Баляс Любов Якимівна - чергова 
гуртожитку №2; Труфанова Людмила Михайлівна - доцент 
кафедри правового регулювання економіки і правознавства; 
Мельничук Ірина Миколаївна - доцент кафедри соціальної 
роботи; Стоян Віра Іванівна - доцент кафедри фінансів.

Вітаємо ювілярів Університету і віншуємо:

Нам хочеться для Вас у цей святковий день
Букет створити з квітів і пісень,
З барвінку й фіалок, з любистку й м’яти, -
Щоб доброю була до Вас доленька-мати.
Хай Ваші життєві стежини
   встеля повсякчас дивоцвіт
На щастя! На спокій й здоров’я!
    На многая й благая літ!

Коли у фойє Державної податкової адміністрації в 
Тернопільській області стає гамірно від дитячих голосів, 
яскраво та різнобарвно від робіт конкурсантів, це 
означає, що відбувається  урочисте підведення підсумків 
другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
дитячої творчості «Податки очима дітей – 2010».

Як відомо, конкурс започаткований ще в 2001 році з 
метою виховання податкової культури у молоді – майбутніх 
платників податків, посилення творчого фактора у 
формуванні свідомого ставлення до сплати податків дітей 
і молоді шкільного віку. З року в рік конкурс знаходить 
своїх прихильників, а тому вже став традиційним. 

Для визначення переможців було створено компетентне 
журі, яке враховувало актуальність та повноту розкриття 
податкової тематики, творчий підхід (відсутність копіювання 
та запозичення тем) та охайність робіт. 

«Під час засідання журі з визначення переможців 
усі роздивлялися роботи учасників конкурсу і мимоволі 
дивувалися, – зазначив в. о. голови ДПА в Тернопільській 
області Володимир Михайлюк. – Адже у кожній роботі (чи 
це малюнок, чи витинанка, чи аплікація, чи вірш та казка) 
є щось особливе, те, що так намагалася донести кожна 
дитина. До того ж, непросто втілити податкову тематику в 
мистецьких творах. Проте діти виявили добре розуміння 
того, якими важливими та необхідними для розвитку 
держави є податки». 

До речі, з кожним роком стає дедалі складніше 
оцінювати роботи учасників обласного конкурсу, бо 
вони пройшли вже відбір на районному рівні. І все ж, 
незважаючи на розмаїття творчих робіт, визначено 
найкращих. Переможці обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2010» 
отримали дипломи та цінні подарунки, а .члени журі –
подяки, зокрема Марія Баліцька, письменниця, редактор 
газети «Університетська думка» ТНЕУ – як експерт із 
визначення переможців за напрямом «Літературні твори».

Наталія Сорока, 
головний державний податковий інспектор відділу 

масово-роз’яснювальної роботи 
та звернень громадян ДПА в Тернопільській області

виставки...

Краса рідного краю - 
мовою квітів

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)
В Україні прийнято низку законів про інноваційну діяльність, які 

орієнтують суспільство на інноваційний розвиток, на створення 
умов для кардинального оновлення освітньої системи. Положен-
ням «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» 
Міністерство освіти і науки України спрямовує навчальні заклади і 
наукові установи на активну інноваційну модернізацію усіх ланок 
галузі освіти.

Протягом 27–29 жовтня у приміщенні київського Палацу дітей 
та юнацтва відбулася Друга національна виставка «Інноватика в 
освіті України», організована Міністерством освіти і науки України, 
Національною академією педагогічних наук України і компанією «Ви-
ставковий Світ» з метою – узагальнити і всебічно представити 
широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам 
державної влади і управління досвід інноваційної діяльності освітніх 
закладів, їх здобутки, визначити і обговорити пріоритетні проблеми 
подальшого удосконалення навчального процесу.

У заході взяли участь навчальні заклади різних рівнів і форм 
власності, наукові установи, регіональні і муніципальні органи 
управління освітою, видавництва, міжнародні організації, а зокрема 
Тернопільський національний економічний університет. 

Програмою виставки були передбачені презентації інновацій 
навчальними закладами різних рівнів, науковими установами, ви-
давництвами навчально-методичної літератури, підприємствами; 
обговорення проблем інноваційної діяльності на «круглих столах»  
семінарах, конференціях; обмін досвідом упровадження у навчаль-
ний процес педагогічних інновацій; демонстрації технічних засобів 
навчання, наочно-лабораторного обладнання, приладів, меблів; 
презентації інноваційної науково-методичної літератури, публікацій 
засобів масової інформації з інноваційної діяльності у галузі освіти; 
встановлення ділових зв’язків, обмін інформацією про співпрацю, 
консультації, конференції...

Під час виставки були проведені конкурси з різних номінацій.
Попередньо проводився відбір робіт. Переможці у фіналі виз-

началися експертами із числа досвідчених педагогів та науковців 
відповідних міністерств і відомств, оргкомітетом. 

Тернопільський національний економічний університет, лауреат 
конкурсу, нагороджений дипломом та бронзовою медаллю у номінації 
«Інноватика у вищій освіті» та дипломом за активну участь в 
освітній інноваційній діяльності.

Подякою за розробку і активне впровадження інноваційних 
технологій в освітню практику нагороджено ректора ТНЕУ С. І. Юрія.

Вітаємо наукову спільноту ТНЕУ з визнанням та бажаємо 
подальших досягнень і перемог!
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Мова народу - це найбільший національний скарб, і ми всі маємо його оберігати, в тому числі й 
авторитетними державними заходами... (Олесь Гончар).

КАФЕДРІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 20 РОКІВ! 

Вік начебто молодий, але скільки 
всього відбулося протягом цього часу. 
Сьогодні вже важко уявити собі життя 
ТНЕУ без кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та 
українознавства, кафедри, що має давні 
і міцні педагогічні традиції. 

Виникнувши 30 серпня 1990 року 
внаслідок національно-державного 
відродження України, кафедра вписала 
свою важливу сторінку в історію 
нашого часу. Це була одна з перших 
серед подібних підрозділів у вищих 
навчальних закладах України. Сьогодні 
у її складі працюють висококваліфіковані 
працівники, котрі забезпечують 
викладання курсів «Історія України», 
«Українська мова за професійним 
спрямуванням», «Історія української 
культури» на усіх факультетах 
університету та викладання дисциплін 
фундаментальної та фахової підготовки 
для спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність».

Першим завідувачем кафедри 
українознавства став заслужений 
працівник народної освіти України, 
професор Б.Д. Лановик. Поступово 
формувався діяльний колектив 
людей, котрі були натхненні високою 
національною ідеєю. І процес цей 
триває досі: досвід вузівських ветеранів 
поєднується з енергією та креативом 
молодих перспективних фахівців. Цьому 
також сприяє аспірантура, що вже 18 років 
діє при кафедрі. За цей час захищено 
15 кандидатських дисертацій, більшість 
молодих учених працює в ТНЕУ.

 З 2005 року на факультеті економіки 
та управління відкрито нову перспективну 
спеціальність, що стало причиною поділу 
кафедри українознавства на дві частини 
– «Документознавство та інформаційна 
діяльність» (завідувач – к.і.н., доцент 
Дацків І.Б.) і «Українознавство» 
(завідувач - к.і.н., доцент Лазарович 
М.В.). З 2008 році кафедру 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства очолює 
доктор історичних наук, професор О.Є. 
Гомотюк. Завдяки її зусиллям відкрито 
магістратуру для студентів спеціальності 
«Документознавство та інформаційна 
діяльність».

Провідне місце у багатогранній 
діяльності колективу кафедри займають 
питання методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу. У різні 
роки виходять ґрунтовні дослідження, 

ЮвілеїКаФЕДРа НаЦіОНаЛЬНОГО 
віДРОДЖЕННя

що багатогранно 
осмислюють історію 
нашої держави: 
«Нариси з історії 
у к р а ї н о з н а в с т в а 
(кін. 19 – пер. пол. 
20 ст.)» (Гомотюк 
О.Є.), «Брест 1918: 
європейський прорив 
України», «Дипломатія 
українських державних 
утворень у захисті 
національних інтересів 
1917-1923 рр.» (Дацків 
І.Б.), «І було пекло на 
землі… Голодомор 
1932-33 рр. в Україні», 

«ЗУНР. 1918-1923. Ілюстрована історія», 
«Нації незгасний смолоскип. Постать С. 
Бандери на тлі національно-визвольних 
змагань у Західній Україні в 20-50-х 
рр. ХХ ст.» (Лазарович М.В.), «Освітня 
доктрина української греко-католицької 
церкви та її впровадження в Україні (сер. 
ХІХ – ХХ ст.)» (Щербяк Ю.А.). Також 
викладацький колектив нашої кафедри 
у 2006 році долучився до підготовки 
«Історії Тернопільського національного 
економічного університету».

У вивченні предмету «Українська 
мова за професійним спрямуванням» 
переважає не елементарне опанування 
мови, а культура фахового ділового 
мовлення, діловодство, специфіка 
термінології документації, питання 
стилістики та історії української мови. 
Тобто предмет, що читається для 
студентів усіх факультетів є важливою 
дисципліною, здатною здійснювати 
функцію управління за сучасних умов, 
де правильне і психологічно виважене 
спілкування має велике значення. 
Знання курсу дають можливість не 
тільки  покращити мовну грамотність, а 
й піднести загальний культурний рівень, 
зокрема у професійній і науковій сфері.

 Із методичним забезпеченням нової 
спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» викладачі 
кафедри теж впоралися самостійно, 
чому сприяла наполеглива праця 
молодих науковців. Зокрема, к. філол. 
н., доц. Шкіцька І.Ю. є автором трьох 
навчальних посібників для майбутніх 
документознавців –  «Аналітико-
синтетична переробка інформації», 
«Управлінське документознавство», 
«Лінгвістичні основи документознавства».

Загалом за останні 5 років 
колектив кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та 
українознавства опублікував 10 
монографій, 17 підручників, посібників, 
з них – 5 опубліковані з грифом 
Міністерства освіти і науки України, 
20 брошур. Здійснюючи ефективне 
керівництво колективом, Гомотюк О.Є. 
й сама плідно працює на науковій ниві. 
В її активі  понад 80 наукових праць та 
методичних розробок, 5 посібників для 
загальноосвітньої школи.

К.і.н., доц. Білик Н.І. у рамках 
Міжнародного гранту Канадського 
Інституту Українських студій 
Альбертського університету на 2009-
2010 рр. успішно працює над проектом 
«Культурологічна спадщина Б. Лепкого».  
 Створення свідомого та 
талановитого колективу кафедри дало 

можливість видавати науковий збірник 
«Українська наука: минуле, сучасне, 
майбутнє» (редактор М. Лазарович). 
У його випусках опубліковано десятки 
цікавих розвідок не тільки з актуальної 
історичної тематики, а й з проблем 
мовознавства, економіки, філософії.

З часу заснування кафедра провела 
4 Міжнародні та 5 Всеукраїнські 
конференції, які викликали чималий 
резонанс у громадськості України та за 
кордоном. А «круглі столи», присвячені 
15-річчю незалежності, відомим 
громадсько-політичним діячам ХХ ст., 
за участю письменників П. Вольвача, 
С. Процюка, Б. Гуменюк, річниці ЗУНР, 
пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр., 
30-ій річниці створення Української 
гельсінської групи, сучасним тенденціям 
документознавства як науки і навчальної 
дисципліни, залучають до обговорення 
науковців зі всієї України.

Саме наші викладачі 2006, 2009 
року одними з перших звернулися до 
керівництва держави щодо становища 
дисципліни «Історія України» у 
навчальних програмах вузів, добре 
розуміючи, що це один із предметів 
(поряд із українською мовою), який 
безпосередньо впливає на патріотичне 
виховання молоді. 

Також викладацький склад нашої 
кафедри, аспіранти та студенти 
проводять наукові дослідження у 
контексті кафедральної науково-
дослідної роботи на теми: «Історичні 
проблеми розвитку української спільноти 
у ХХ ст.» (керівник – д. і. н., доцент 
Гомотюк О.Є.) та «Нові підходи в 
інформаційній діяльності» (керівник – к. 
і. н., доцент Дацків І.Б.).

Предметом особливої турботи 
колективу кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та 
українознавства є вдосконалення не 
тільки змісту, а й форми викладання 
дисциплін. Кращі студентські доповіді 
та реферати переростають у наукові 
дослідження, з якими їх автори 
виступають не тільки в рідному 
університеті, а й за його межами.

Викладачі кафедри активно 
співпрацюють з колегами із ТНПУ, ТНТУ 
та ін. вишами України. Наша кафедра-
ювілярка відома в багатьох західних 
навчальних закладах. Її гостями були 
Юрій Мушинка із Словаччини, Володимир 
Косик із Франції, відома канадсько-
українська письменниця та художниця 
Ліда Палій, Анатоль Камінський із 
Німеччини. Викладачі не стоять 
осторонь і громадсько-політичного життя 
як Тернопільщини, так і всієї України. 
На базі  кафедри у травні 1996 року 
створено Тернопільське територіальне 
відділення Всеукраїнського Наукового 
та Професійного Товариства імені М. 
Міхновського. 

Таким чином, за двадцятирічну 
історію існування кафедра 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства має 
вагомі здобутки у вітчизняній освіті. На 
перешкоді не стають ні труднощі, ні 
окремі невдачі, вони тільки загартовують 
волю. Сьогодні наша кафедра перебуває 
на хвилі піднесення та творчих злетів: 
готові нові напрацювання та плани щодо 
подальшого розвитку української науки.

Леся Біловус, 
кандидат філологічних наук, доцент
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На книжкову полицю

Мова є найважливішим, найдорожчим і наймогутнішим зв’язком, що поєднує віджилі, живі й 
майбутні покоління народу в одне велике історичне живе ціле (К. Ушинський).

Статистика: 
збірник задач 

 Збірник задач, авторами якого є 
Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний 
В. С., Солтис В. В., Гнатишин А. В., Ткач 
Є. І., Костецький Я. І., Шост І. М., Ціщик 
Р. В., Понятишин О. С., Сторожук В. П., 

побачив світ у видавництві ТНЕУ.
Збірник задач підготовлено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів у галузях знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» та 0306 «Менеджмент 
і адміністрування». Він призначений для 
закріплення теоретичних знань та набуття 
практичних навичок щодо кількісного 
оцінювання соціально-економічних явищ 
і процесів з метою їхнього використання 
при розробці обґрунтованих управлінських 
рішень та рекомендацій щодо діяльності 
досліджуваного об’єкта. За своїм змістом 
збірник задач відповідає типовій програмі 
нормативної дисципліни «Статистика». 

Рекомендується для використання 
під час практичних занять, а також для 
самостійної роботи студентів денної та 
заочної форм навчання усіх  напрямів 
підготовки у галузях знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і 
адміністрування».

Рецензенти: С. І. Шкарабан, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічного аналізу ТНЕУ; Є. 
П. Качан, кандидат економічних наук, 
професор, декан факультету економіки та 
управління, завідувач кафедри управління 
персоналом і регіональної економіки ТНЕУ.

Міжнародні новини

рЕчНиКи 
Нових чаСІв,  ПочУваНь І СПоДІваНь...

Делегація ТНЕУ 
відвідала чеський 

технічний університет
 З 11 по 14 жовтня завідувач кафедри 

інформаційно-обчислювальних систем та 
управління ФКІТТНЕУ проф. Анатолій 
Саченко та аспірант Юрій Куриляк (який 
зараз перебуває на стажуванні в університеті 
Калабрії, Італія) відвідали Чеський 
технічний університет. Метою візиту було 
обговорення планів щодо проведення 
спільної міжнародної конференції «Intelli-
gent Data Acquisition and Advanced Comput-
ing Systems: Technology and Applications» 
(IDAACS’2011) протягом 15-17 вересня 
2011 року на базі Чеського технічного 
університету, керівниками якої є професор 
Анатолій Саченко (ТНЕУ) та професор 
Владімір Хааз (ЧТУ).

У ході візиту науковці обговорили 
умови проведення конференції, погодили 
кінцеві терміни прийняття доповідей 
учасників, узгоджено кандидатури голів 
міжнародного програмного комітету та 
членів почесного комітету конференції.
На завершення професор Владімір Хаас 
ознайомив представників ТНЕУ з науковими 
розробками та матеріально-технічним 
забезпеченням університету, який, до речі, є 
одним із 150 кращих за світовим рейтингом. 

У результаті колеги домовилися про ще 
більш тісну співпрацю між дослідницькими 
групами обох університетів, а також 
розглянули можливість навчання 
українських аспірантів в Чехії і подвійного 
керівництва ними професорами обидвох 
університетів.

відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

У духовному житті 
Тернопільського національного 
економічного університету 
14 жовтня 2010 року – у день 
величного християнського свята 
Покрови Пресвятої Богородиці, 
національного свята створення 
УПА – відбулася нова яскрава подія, 
учасниками якої стали студенти, 
викладачі Університету та почесні 
гості. 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
УКРАЇНОЗНАВСТВА, за підтримки 
ректорату та університетського 
профспілкового комітету, організувала 
урочистості з нагоди 20-ї річниці 
своєї діяльності. Кафедра-ювілярка 
– інноваційний науково-навчальний 
підрозділ Тернопільського національного 
економічного університету, покликаний 
до розвитку гуманістики, економіки знань 
на базі поєднання кращих педагогічних 
традицій. Вона успішно функціонує у 
складі факультету економіки і управління 
ТНЕУ. Колектив наукових працівників 
кафедри забезпечує викладання 
трьох загальноуніверситетських курсів 
на бакалавраті та маґістеріумі. Як 
випускова кафедра зі спеціальності 
“Документознавство та інформаційна 
діяльність” напряму підготовки 
“Культура” сьогодні кафедра 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства забезпечує 
викладання тридцяти п’яти навчальних 
курсів на бакалавраті та маґістеріумі для 
майбутніх документознавців, менеджерів 
інформаційної діяльності.

Святкування ювілею кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства за два 
десятки літ її існування для працівників 
кафедри давно стало доброю традицією 
та справжнім святом для студентів і 
викладачів, котрі заздалегідь готують 
цікаву та різноманітну програму, що 
перетворюється на справжнє шоу. 

«Хвилини щастя 
     й хвилювання щирого, 
 Веселий сміх, і труд викладачів – 
Усе оце, немов прожите наново, 
Злилось сьогодні в слові «ювілей».

Такими словами ведучих свята 
розпочалася урочиста зустріч у залі 
засідань Вченої ради ТНЕУ. Формат 
торжества був насичений. На святі були 
присутні, окрім теперішнього колективу 
викладачів та студентства, викладачі-
ветерани, випускники, аспіранти 
кафедри, почесні гості і керівництво 
університету.

Першим привітав кафедру 
проректор з науково-педагогічної 
роботи Тернопільського національного 
економічного університету, к.е.н., 
професор Г. П. Журавель. Своє вітання  
він розпочав, згадуючи фундаторів 
кафедри, зокрема, професора Б. Д. 
Лановика, котрий очолив новостворену 
кафедру українознавства і керував нею 
від 30 серпня  1990 року упродовж 15 
років, а також його однодумців – людей 
натхнення і творчості, які взяли на себе 
відповідальність бути речниками нових 
часів, нових почувань, нових сподівань.

Декан факультету економіки та 
управління, к.е.н., професор, заслужений 
працівник освіти України, академік 
Академії економічних наук України Є. П. 
Качан у своєму вітальному слові також 
згадав тих світлих людей, котрі два 
десятки років тому віддано трудилися, 
закладаючи духовний фундамент 
кафедри, на основі якого плідно 
працюють їхні вихованці та молоде 
покоління кафедралів-науковців.                            

З урочистою промовою виступила 
завідувач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та 
українознавства, молодий керманич 
кафедри-ювіляра, перший в Україні 
доктор історичних наук зі спеціальності 
«українознавство», доцент О. Є. 
Гомотюк. Аналізуючи діяльний поступ 
кафедри від покоління старшого до 
молодшого, Оксана Євгенівна у своєму 
виступі зосередила увагу на етапах 
напруженого творчого життя кафедри та 
значні досягнення, науково-методичний 
доробок її працівників. На кафедрі 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства склалися 
добрі традиції, дух наступності й пошуку. 
Завідувач кафедри зауважила, як 
змінилася й «виросла» кафедра з 1990 
по 2010 рік: штат викладачів кафедри 

Слово — студентам!

Ювілей кафедри ДіД!
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Мова 
не тільки виражає життєвість народу, але і є самим цим життям (К. Ушинський).

З робочим візитом у Тернопільському 
національному економічному 
університеті перебував професор 
Університету м. Орхуса (Данія) Бйярне 
Шліхтер.

З метою обговорення подальшої 
співпраці між Університетом м. Орхуса 
і ТНЕУ професор Шліхтер зустрівся з 
ректором університету, професором 
С. І. Юрієм та деканом Україно-
нідерландського факультету економіки 
та менеджменту Л. В. Гаврилюк-Єнсен.

Під час свого перебування у вищому 
навчальному закладі науковець 
провів лекції і семінари з предмету 
«Інформаційні системи в менеджменті» 
для студентів четвертого курсу УНФЕМ 
та семінар для магістрів, аспірантів та 
викладачів ТНЕУ на тему «Qualitative 
Research and Writing». 

29 вересня Україно-нідерландський 
факультет економіки та менеджменту 
ТНЕУ відвідали студенти та викладачі з 
Нідерландів для роботи над спільними 
навчальними проектами з українськими 
студентами III та IV курсів. Такі візити 
вже стали традиційними.

Першого дня делегація 
нідерландського вищого навчального 
закладу, що є партнером ТНЕУ, 
ознайомилася з Тернополем, а ввечері 
закордонні студенти побували на святі 
посвяти в першокурсники студентів 
УНФЕМ. У ході свого візиту голландці 
відвідали Львів. 

Житили гості з Нідерландів в сім’ях 
студентів ТНЕУ. Це дало їм змогу більше 
дізнатися про нашу країну.

Сподіваємося, що перебування 
студентів та викладачів з Нідерландів 
в Тернопільському національному 
економічному університеті було 
приємним, яскравим та незабутнім!

Вікторія Крамар

відповідальність за молодь України
вісті з факультету  УНФЕМ
візит професора 

орхуського 
Університету

Фестиваль 
короткометражного 
кіно «Тернопільська 

липа-2010» 
2 жовтня у Тернополі в актовому залі 

ТНЕУ проведено перший фестиваль 
короткометражного кіно «Тернопільська 
липа-2010». Якщо життя – це гра, 
то, спостерігаючи за навколишньою 
реальністю, можна констатувати: ця 
гра – липова. Людство втиснуло себе 
у рамки і нав’язало такі правила, коли 
прикидатися і грати кого-завгодно, але 
тільки не себе, – вважається запорукою 
виживання і процвітання у сучасному 
світі. Тому «Тернопільська липа» - це 
спроба зіштовхнути липову реальність 
з сутністю людини, спроба зламати лід 
непорозуміння і відчуження, оголити 
людську природу.

ТНЕУ відвідали
гості з Нідерландів

Слово — студентам!

Шановна кафедро! Прийміть щиросердечні вітання з 20-річчям. Ваш 
професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли вагомий 
внесок у розвиток молодих поколінь, забезпечили повагу серед колег. Ми пишаємося 
тим, що нам випала можливість працювати з Вами і навчатися у Вас, досягаючи 
разом освітніх і професійних висот. 

На Ваші плечі лягає відповідальність за навчання молодого покоління українців, 
а, отже, — Ви, фактично, відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави.

Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю викладачів нашої кафедри, 
зусиллями яких твориться майбутнє нашого народу. Ви сумлінно виконуєте свій 
професійний обов’язок, вчите пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий 
пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Упевнені, що Ви й надалі докладатимете 
зусилля задля утвердження заможної, духовно багатої України.

Нехай тепло і затишок колективу надійно захищає Вас від негараздів, а в 
майбутньому на Вас чекає ще багато сповнених корисними справами і земними 
радощами років.

З повагою п’ятикурсники ДІД 
– це потужна наукова школа, вдале 
поєднання молоді та досвіду, адже на 
кафедрі працює 2 доктори наук, а також 
доценти і кандидати наук. Теперішній 
колектив кафедри – це коло однодумців, 
де наукові інтереси цілком індивідуальні, 
проте творять спільну справу, цілісно 
охоплюючи проблематику української 
історії та культури, українського 
інформаційного суспільства, його 
минуле та сучасне. Також О. Є. Гомотюк 
вручила нагороди і подарунки ветеранам 
кафедри за вагомий особистий внесок у 
її розвиток та значну навчально-виховну 
роботу серед студентської молоді.

Своїми спогадами про тривалу і 
славну історію кафедри поділилися 
викладачі-ветерани: Б. Д. Лановик, 
М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук, Т. 
Т. Вількова. Вітальне  слово сказали  
провідні викладачі сьогодення: Н. І. 
Білик – заступник завідувача кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства з наукової 
роботи, к. і. н., доцент,  Л. І. Біловус – 
к. філол. н., доцент кафедри, куратор 
групи ДІД-21.  

Власні думки висловили й студенти 
різних поколінь: В. Бомк – випускник 
першого маґістеріуму кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства, 
Н. Руденька – студентка 

цьогорічного маґістеріуму кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства.                                   

З вітальними словами до учасників 
святкування звернулися почесні гості: 
М. М. Алексієвець – д.і.н., професор, 
завідувач кафедри нової та новітньої історії 
ТНПУ,  Л.М. Алексієвець, д.і.н., професор  
кафедри нової та новітньої історії ТНПУ, 
Л. Я. Давидович – другий секретар 
Департаменту консульської служби МЗС 
України, І.С. Зуляк – д. і. н., професор, 
завідувач кафедри стародавньої та 
середньовічної історії ТНПУ, А.В. Фурман 
–  д.п.н., професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи ТНЕУ.

Свято супроводжувалося 
відеопрезентацією діяльності кафедри. 
Слайди зі світлинами різних часів 
ознайомили присутніх, гостей з історією 
кафедри та різноманітними гранями її 
діяльності. 

У програмі свята були також 
артистичні виступи ансамблю 
«Галичанка».  Святковим  концертом, що 
активізував теплу, радісну атмосферу, 
завершилася офіційна урочиста академія 
на честь 20-річчя заснування кафедри 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства.  

Ольга Блашків,
к.філол.н., викладач кафедри 

документознавства, інформаційної 
діяльності  та українознавства
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СПівПРаЦя – ЦЕ НЕ тіЛЬКИ 
СтРаХУваННя

Декан - це не 
просто людина, 
якій секретар подає 
каву і в кабінеті яко-
го є «килим», куди 
він викликає лінивих 
студентів... Декан 
- це престижно, 
солідно і дуже сер-
йозно!

7  ж о в т н я 
н а  ю р и д и ч н о м у 
факультеті  ТНЕУ 
проходив день студентського самоврядування.  Деканом 
того дня був Ярослав Івашків - другокурсник групи ПР. 

До речі, він сам того хотів!!!
-  Я пожартував, що запросто зможу виконати обов'язки 

декана факультету, - розповідає Ярослав, - а студенти 
підтримали мою «ініціативу». Тому, назвавшись грибом, - 
мусив лізти у борщ. Хвилювання мої зникли у мить, коли 
я зручно вмостився у кріслі нашого декана - Володимира 
Івановича Возьного. Зрештою, численні телефонні дзвінки 
змусили мене відразу «із головою пірнути в роботу». А ще 
й заступник декана - Людмила Залецька нагадала, що пора 
перевірити навчальний процес на факультеті.  Тут уже було 
не до кави, яку люб'язно запропонувала секретар - друго-
курсниця Діана Кучма...

- Зате увійти деканом факультету до аудиторії, де 
одногрупники штурмують юриспруденцію, мабуть, дуже 
хвилююче...

- Ну, я був не сам, а із своїм заступником (див. фото 
вгорі), у якої значно більший досвід роботи зі студент-
ством... Але  керувати і мені сподобалося... Правда, 
відповідальності багато. Втім, кожна серйозна професія 
вимагає серйозної відповідальності. Однак, щоби стати 
серйозним професіоналом, - потрібно добре вчитися. 

З приємністю відзначу, що студентам юридичного 
факультету Тернопільського національного економічного 
університету є у кого вчитися! Професори і доценти, док-
тори і кандидати юридичних наук, частина з яких є випуск-
никами нашої ж Тернопільської   Вищої Юридичної Школи, 
професіонали, які мають великий практичний юридичний 
досвід, - охоче передають свої знання майбутнім юристам. 

Нам потрібно лише черпати із криниці їхньої мудрості.
Розпитувала Марія Чайка. Світлини Остапа Лиса

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Скайд» засноване 23 жовтня 1991 року і є однією з перших 
страхових організацій України. Компанія протягом останніх 5 
років постійно перебуває в числі 50 найпотужніших компаній 
країни, статутний фонд становить 60 мільйонів гривень, має 17 
ліцензій на право займатися страховою діяльністю, розроблено 
більше 10 страхових програм, з яких на 4 одержано авторське 
право. В СК «Скайд» працює 7 спеціалістів, які закінчували 
в різні часи Тернопільський національний економічний 
університет.

ПАТ СК «Скайд» 23 травня 2008 року уклала договір про 
спільну діяльність з Тернопільським національним економічним 
університетом. За цей час створено Навчально-практичний 
центр страхового бізнесу ім. М.С. Клапківа в головному корпусі 
та 4 комп’ютеризованих аудиторій (дві в м. Тернополі та по 
одній в м. Вінниця та м. Чортків) вартістю 296 440,45 грн., 
виплачено 3 іменних стипендії на суму 11000 грн. студентам 
– переможцям і призерам студентських олімпіад, розіграно на 
студентських вечорах у вигляді лотереї цінні призи (ноутбуки, 
телевізори, фотоапарати, флеш-карти, договори страхування) 
на суму понад 30 000 грн., надано безповоротну фінансову 
допомогу профкому в сумі 52 000 грн., надано фінансову 
допомогу чотирьом студентам, по 1 000 грн. кожному, для 
поїздки на Всеукраїнську студентську олімпіаду, надано 
фінансову допомогу в сумі 10 950 грн. працівникам університету 
на лікування та поховання зверх страхових сум.

По впроваджених в ТНЕУ страхових програмах проведено 
низку виплат страхових сум та страхового відшкодування. По 
страхуванню студентів:

- майнові виплати становлять 17 500 грн.;
- по страхуванню від нещасних випадків по 2-х випадках 

виплачено 1 500 грн.
По страхуванню працівників Університету:
- по страхуванню авто каско проведено по 10 випадках 

виплачено 79 793,94 грн.;
- по програмі «Соціальна допомога» за невеликий період 

дії договорів страхування працівникам здійснено 23 виплати 
страхових сум та страхових відшкодувань на суму 29 350 грн. в 
т.ч. – у зв’язку з смертю працівників проведено 3 виплати на суму 
7 500 грн.; по випадку смерті батьків дві виплати на суму 1000 
грн.; в зв’язку з захворюванням 12 випадків на суму 9 675 грн.; по 
страхуванню від нещасних випадків 2 виплати на суму 225 грн. 
і ще в чотирьох випадках виплачено допомогу в сумі 10 950 грн.

Така різноманітність виплат підтверджує правильність 
вибору працівниками університету страхової програми, а 
виплата допомоги в випадках, коли договори страхування 
ще не вступили в силу, говорить про те, що Ви обрали свою 
страхову компанію.

Якщо в 2008 році по програмі «Соціальна допомога» 
договори страхування уклали 130 працівників, в 2009 році – 
200, то в 2010 році вже понад 800 працівників ТНЕУ. Але на 
даний момент без страхового захисту залишилося біля 2/3 
працівників Університету. Подумайте і не спізніться, придбайте 
всього за 150 грн. в рік надійний страховий захист одночасно по 
трьох видах страхування.

Страховий платіж 150 грн. відповідає страховій сумі 2 500 
грн., але страхову суму вибираєте Ви. Якщо інша страхова 
компанія пропонує Вам платити 900 грн. в рік і за це страхова 
сума становить 5 300 грн. в т.ч. максимальна виплата по 
медикаментах буде 3 000 грн., за смерть Застрахованого – 500 
грн., за смерть близьких родичів 500 грн., то в ПАТ СК «Скайд» 
при такому платежі виплати відповідно будуть становити – по  

захворюванню 7 500 грн., за смерть Застрахованого – 15 
000 грн., за смерть близьких родичів залежно від ступеню 
близькості 7 500 грн., 4 500 грн. або 3 000 грн.

Крім цього, за цей же платіж Ви будете застраховані на 15 
000 грн. від нещасних випадків, та на таку ж страхову суму буде 
застраховане ваше домашнє майно.

Програма спільної діяльності передбачає розвиток інших 
видів страхування, розробку нових страхових продуктів при 
участі спеціалістів нашої компанії, вчених та студентів ТНЕУ, 
а також за рахунок спільної страхової діяльності покращення 
умов праці викладачів, благоустрою в студентських гуртожитків, 
створення нових комп’ютерних аудиторій та умов для написання 
дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Володимир Стецюк, 
голова правління – Президент ПАТ СК «СКАЙД», 

к.е.н., доцент

8 жовтня - всеукраїнський день юриста

Чи легко бути деканом?

На важливості і відповідальності професії юриста 
наголошували 8 жовтня ц.р. проректор з науково-
педагогічної роботи ТНЕУ, д.е.н., професор Богдан 
Луців; декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент 
Володимир Возьний і його заступник Людмила 
Труфанова; голова профкому працівників ТНЕУ - к.е.н., 
доцент Руслан Бруханський; випускники, які радо 
завітали на свято до рідного факультету...
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Мова народу - це сам народ, це його Я, його сутність, зрештою мова пов’язана з його найбільш 
внутрішніми, найсвятішими інтересами духовного і звичаєвого розвитку (Л. Тунн).

Дорогі студенти!
Вітаю вас із Всеукраїнським днем студента. Ви 

завжди були, є і будете найбільш творчою і амбітною 
частиною нашого суспільства. Від імені профкому 
студентів ТНЕУ в цей день сердечно бажаю нинішньому 
і наступним студентським поколінням бути на рівні 
високих вимог сучасного життя. Нехай збудуться всі 
ваші мрії та назавжди збережеться у ваших серцях 
романтика студентських літ. Бажаю вам примножувати 
свою енергію, зичу неодмінних успіхів у навчанні, 
нових творчих досягнень, гармонійного духовного та 
фізичного розвитку.  

Микола Стадницький, 
голова профспілкового комітету студентів ТНЕУ

Н а й б і л ь ш 
динамічна частина 
с у с п і л ь с т в а , 
с т у д е н т с т в о , 
17 жовтня 
відзначала свято, 
яке асоціюється 
з молодістю, 
романтикою та 
палким бажанням 
досягти вершин – 
Всеукраїнський день 
студента. Саме тому 
на такій позитивній 
ноті у ТНЕУ пройшов 

креатив-парад «Наші мрії здійснюються тут», на якому було 
нагороджено кращих із кращих студентів нашого університету. 
Під теплі аплодисменти на сцену виходили юнаки та дівчата, 
які були відзначені у восьми номінаціях: «Лідер у навчанні» , 
«Окрилені мистецтвом» , «Науковий старт» , «Студентські 
ініціативи» , «Спортом звеличені» , «Профспілковий лідер» 
, «Читач року» , «Магістр жарту» . Усі отримали подяки від 
ректора ТНЕУ С. І. Юрія та солодкі подарунки від первинної 
профспілкової організації студентів Університету. Церемонію 
нагородження проводили проректор з питань гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ Б. П. Адамик (див. фото), голова 
первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ М. А. 
Стадницький, завідувач кафедри спорту, заслужений тренер 
України Р. С. Циквас, директор наукової бібліотеки ТНЕУ К. 
З. Возьний, директор Інтернет-кафе «Крапка» С. Камінко-
Приходько. Свято супроводжували музичні вітання творчих 
колективів ТНЕУ. Особливою номінацією «Імідж університету» 
були відзначені учасники театру пісні «Для тебе» , якому 
нещодавно було присвоєно почесне звання «Народний 
художній колектив» .

Із впевненістю можна сказати, що мрії студентів 
здійснюються тут – у ТНЕУ!

Зі святом тебе, студентство України, бо ти – цвіт держави, у 
тобі – сила, слава і майбутнє нашого народу!

мрІї СТУДЕНТІв 
зДІйСНююТьСя ТУТ – 

У ТНЕУ!

17 жовтня - всеукраїнський день студента

Звідусіль

1-3 жовтня відбулася військово-патріотична акція, 
приурочена святу Покрови Святої Богородиці і Дню працівника 
освіти, за участю професорсько-викладацького колективу 
кафедри іноземних мов та студентів ФАЕМ. Акцію організував 
Студентський військово-патріотичний клуб ТНЕУ (голова – 
А.В.Грицьків) за підтримки обласної організації ветеранів 
миротворчих операцій (голова – О.С.Кіндрат) та ТзОВ  
«Інтеграл» (директор – О.С.Колос).

Учасники акції відвідали мальовниче закарпатське містечко 
Воловець. На хвилі патріотичності, ми піднялися крутими 
схилами Боржавського хребта, а саме – гори Плай, на вершині 
якої познайомилися із працівниками метеорологічної станції, 
біля якої  встановлено меморіальний знак на честь борця за 
свободу і незалежність України В’ячеслава Чорновола, який 
тут працював в кінці 60-х років минулого сторіччя.

Невимовно красиві краєвиди гірської місцевості 
мінялися погодою  щохвилини, нагадуючи про свою велич 
та загадковість. Дощ, сніг, туман, холодний вітер, запальний 
настрій та красиве оточення карпатських гір супроводжували 
подорожуючих увесь складний гірський шлях.

Ця акція є маленьким кроком у великий патріотичний шлях 
кожного з нас, адже всі ми повинні, хоча б в душі, мати гордість 
і любов до своєї Батьківщини!

Ольга Процик (МПЗ-32, ФАЕМ)

12-17 жовтня 2010 року в м. Запоріжжя проходили 
II Спортивні ігри серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації. У 
змаганнях з шахів команда студентів Тернопільського 
національного економічного університету виборола 
золоті медалі. Склад команди переможців: Багратіоні 
Олександр (факультет фінансів), Подольський Антон 
(юридичний факультет), Мазурчак Богдан (факультет 
аграрної економіки та менеджменту), а також Калініна 
Ольга, Калініна Маріанна та Сусла Михайло – усі 
студенти факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій.

Вітаємо наших шахістів та бажаємо їм і надалі гідно 
прославляти рідний Університет на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях.  

Золоті медалі наших шахістів!

Маленький крок у великий 
патріотичний шлях 
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Хто любить свою Батьківщину, той іде правильним шляхом, який накреслив нам Господь наш 
Ісус Христос у Своєму вченні (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет).

“Козацькі могили”
під Берестечком

ВІНОЧОК РАДОСТІ НА СВЯТІ “ТАНГо“
у файному місті Тернополі

Є Слово!
Є Музика!
Є Танець!
І коли вони гармонійно сплітаються 

у віночок, то приносять слухачам і гля-
дачам невимовну радість.

Отаку велику радість отримала 
моя душа, побувавши на святі «20 років 
у стихії танцю», зорганізованого з на-
годи 20-річчя народної студії сучасної 
хореографії «Т.А.Н.Г.о».

16 років тому я вперше побачила 
виступ вищезгаданого колективу і… 
закохалася у виконавську майстерність 
танцівниць.

Збігали роки…
Змінювались учасники відомого ко-

лективу.
Лише незмінною залишається 

керівник студії Любов Гриневич, яка фа-
натично любить свою роботу.

Зараз у її студії займається «три 
сходинки»: «Т.А.Н.Г.о»; середня група 
і зразковий ансамбль танцю «Рожева 
пантера» - це дитяча підготовча гру-
па, до речі, уже із 10-річним стажем.

У творчій біографії колективу  
«Т.А.Н.Г.о» - співпраця із тоді ще на-
шою студенткою, а нині – заслуженою 
артисткою України Наталією Бучинсь-
кою; із відомими естрадними вико-
навцями Василем Зінкевичем, Павлом 
Дворським, Олегом Марцинківським, 
Світланою Сорочинською, Любоми-
ром Чермаком; участь у фестивалях 
«Пісенний вернісаж», «Слов’янський ба-
зар», закордонні поїздки в Ліван, Сирію, 
Словенію.

Справжній розквіт студії «Т.А.Н.Г.о» 
розпочався у 2002 році, коли наш 
Університет очолив Сергій Ілліч Юрій 
і якого тепло  вітали на сцені палацу 
культури «Березіль» імені Леся Курбаса 
і глядачі, і вдячні винуватці торжества.

Співали для «Т.А.Н.Г.о» маленькі 
зірочки Ліля-Марія Крисовата, Адріана 
Гарматюк і Роксолана Залізняк – під 
танцювальний супровід талановитих 
студійців Любові Гриневич.

У піснях дарували «Т.А.Н.Г.о» свої 
серця Тетяна Шарган, Оксана Корзун, 
Ірина Новомлинська. 

Привітала улюблений колектив із 
ювілеєм випускниця ТНЕУ – нині киянка 
Катерина Смолова, із якою у 2008 році 
Любов Гриневич створила спільний про-
ект «Основний інстинкт».

Порадувала гостей і сама Любов 
Гриневич, подарувавши разом із донеч-
кою Марічкою та колективом «Рожева 
пантера» композицію-фантазію «Поки 
мами нема вдома».

Справжнім сюрпризом став виступ 
дуету у складі мами Оксани і донечки Лілі 
Крисоватих. Пісня «Мама і донечка» у 
їхньому ніжному виконанні зворушила май-
же кожне присутнє у залі жіноче серце…

Ледь не спалили своїм вогнем шляхи-
дороги, пристрасно вітаючи  студію 
«Т.А.Н.Г.о» із ювілеєм Мар’яна Нестай-
ко і Любомир Чермак.

Вокальний ансамбль «Струни серця» 
народного театру пісні «Для тебе» та 
студія сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» 
подарували присутнім пісню Сергія Родь-
ка на слова Алли Бінцаровської «Свято».

Гарним доповненням було сходження на 
сцену учасників студії «Т.А.Н.Г.о» різних 
років; присутність моделей агентства 
Ірини Чайківської, модні зачіски яким зро-
бив стиліст Юрій Грубич.

Грошові подарунки учасникам студії 
«Т.А.Н.Г.о» і її керівнику Любові Гриневич 
з нагоди 20-річного ювілею забезпечило 
керівництво ТНЕУ. І все ж неабияким да-
рунком для глядачів був виступ одного 
із найпопулярніших хореографів України 
Влада Ями – надто вимогливого до себе 
(як сам зізнався чарівним ведучим Ірині 
Новомлинській та Юрію Гаврилишину) 
і досить приємного у спілкуванні. Мова 
його тіла заворожує, ніби запрошує 
до танцю. Але того вечора із Владом 
Ямою танцювала Анастасія Щепініна. 
Разом вони подарували нам обере-
мок позитивних емоцій. Із яких Любов 
Гриневич зі своєю численною студією 
сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» зно-
ву вміло виплела барвистий віночок 
радості. Спасибі!

Марія Баліцька

відвідали студенти і працівники 
Університету при сприянні 

профспілкового комітету ТНЕУ

Як міцна та неприступна фортеця 
стоїть Свято-Георгіївський 
монастир на острові Журавлиха 
в с.Пляшева на Рівненщині. 
Але зовсім не фортифікаційне 
значення монастиря приваблює 
своєю історією. У 1914 р. тут 
було облаштовано та уквітчано 
найбільшу в Україні могилу козаків 
та селян, що загинули під час битви 
під Берестечком 1651 р. 

Так було покладено початок 
створенню духовно-меморіального 
комплексу “Козацькі Могили”. За  
кількістю війська, ця битва була 
найбільшою в європейській історії 
до кінця XIX ст.: загальна кількість 
учасників перевищувала 300 тисяч! У 
битві брали участь козацьке військо 
Богдана Хмельницького (підтримане 
повстанцями-селянами) і польське 
військо короля Яна II Казимира. 
Через зрадництво союзників-татар, 
сам гетьман опинився в полоні, а 
його військо в оточенні поляків. 
Трагічна для козаків доля битви була 
неминучою, але наказний гетьман 
Іван Богун вивів козаків з оточення 
і врятував 100-тисячне військо. 
ціна за цей порятунок була велика 
- більше 10 тисяч козаків загинуло 
під Берестечком. У цій битві козаки і 
селяни виявили виняткову мужність, 
відвагу, самопожертву та стійкість. 
Тисячі загиблих - це жертва України 
за волю, за незалежність, за віру 
Православну...

Природа додає снаги і сили... На фото - 
студенти групи Міс-11 Івано-Франківського 

інституту менеджменту ТНЕУ


