
Отче наш, Ти, що є на Небесах, нехай святиться Ім’я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя як на Небі, так і на Землі. Хліб наш 
насущний дай нам днесь; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, а ізбави нас від лукавого. 

Виходить з 28 жовтня 1994 року     №12/1-спецвипуск (366), 28 грудня 2010 р. (http://www.tneu.edu.ua/gazeta/)   

Розпочну з того, 
що на сторінках вашої 
газети я зустрічався 
із читачем чотири 
роки тому. З того 
часу на факультеті 
к о м п ’ ю т е р н и х 
і н ф о р м а ц і й н и х 
технологій ТНЕУ 
відбулося багато 
позитивних змін. Значні 
зміни відбулися і в 
індустрії інформаційних 
технологій України, для 
якої факультет готує 
фахівців. Незважаючи 
на економічну кризу, 
яка охопила усі країни 
світу, попит на фахівців 
у галузі інформаційних 
технологій не знизився, 
а навпаки зріс. Про 
це засвідчують дані, 
наведені на сайті 
Асоціації ІТ-України. У 
2009 році валовий дохід 
компаній індустрії 
і н ф о р м а ц і й н и х 
технологій України зріс 
у два рази і складає 
близько 10 млрд. 
гривень. Темпи приросту 
доходів індустрії у 2009 
році складали 38% в 
дол. США. Порівняно 
із 2008 роком удвічі 
збільшилась кількість 
компаній, які отримали 
дохід більше 1 млн. дол. 
США. Середня заробітна 
плата фахівців в даній 
галузі складає 13 тис. 
грн. на місяць. Індустрія 
розробки програмного 
забезпечення налічує 
близько 2000 великих 
та середніх компаній, 
кількість яких за 
два роки практично 
подвоїлась. Своєю 
чергою все це вимагало 
розширення штату 
працівників ІТ компаній. 

Закінчення на 4-5 стор.

                         Газета Тернопільського національного економічного університету

 "Бути на крок  
попереду - це 
не статус, а 

наполеглива 
праця!" 

 Микола Дивак:

З Новим 2011 роком! З Різдвом Христовим!



Ісус Христос постійно звертався з молитвами до Бога. Найвідомішої з них, яку називаємо 
“Господня Молитва”, Ісус навчив своїх учнів.
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 Наші вітаННя!

Премія «Нового Тисячоліття»

У грудні   святкують свій ювілей доцент кафедри 
аудиту, ревізії та контролінгу Віра Миколаївна Серединська; 
прибиральниця Ірина Мирославівна Наконечна; доцент 
кафедри управління персоналом і регіональної економіки 
Тетяна Євгенівна Царик; прибиральниця Світлана Сергіївна 
Романишин; старший викладач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства Теофілія 
Теофілівна Вількова; економіст 1 кат. Лариса Петрівна 
Ворощенко; викладач кафедри обліку у бюджетній та 
соціальній сфері Галина Володимирівна Бойко.

Вітаємо ювілярів Університету і віншуємо:
Ваш ювілей - не тільки Ваше свято:
Радіють всі - і друзі, й рідні теж...
Хай Бог пошле Вам років ще багато,
Здоров’я, щастя й радості без меж!

вісті з Єреванської філії тНЕУ
ТЕРНОПІЛЬ-ВРОЦЛАВ: 

СПІВПРАЦЯ ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ

Відбувся візит делегації ТНЕУ до Вроцлавського 
економічного університету (Республіка Польща) у складі: 
Олега Іващука, к.е.н., доцента, декана факультету 
довузівської, післядипломної і магістерської підготовки, 
Алли Мельник, д.е.н., професора, завідувача кафедри 
державного і муніципального управління, Григорія Мона-
стирського, к.е.н., доцента, докторанта кафедри дер-
жавного і муніципального управління. 

У рамках візиту підписано Угоду про міжнародне 
співробітництво щодо підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері державного управління 
та місцевого самоврядування між нашими навчальни-
ми закладами. Узгоджено проекти програм підвищення 
кваліфікації вітчизняних державних службовців та 
службовців органів місцевого самоврядування, стажу-
вання слухачів магістерської програми «Державна служ-
ба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве 
самоврядування» ТНЕУ у Вроцлавському економічному 
університеті, стажування студентів польського ВНЗ в 
сфері державного управління і місцевого самоврядуван-
ня в Тернополі. Велике зацікавлення викликала відкрита 
лекція професора Алли Мельник «Проблеми впровадження 
технологій муніципального менеджменту: світовий досвід 
і Україна» для студентів та професорсько-викладаць-
кого складу Вроцлавського економічного університету. 
Одержано запрошення до публікації наукових праць 
викладачів ТНЕУ в фахових збірниках Вроцлавського 
економічного університету. Налагоджено контакти з 
кафедрами регіональної економки, управління якістю й 
зовнішнім середовищем, просторової економіки факуль-
тету регіональної економіки та туризму в Єленій Гурі 
Вроцлавського економічного університету. Обговоре-
но можливості участі ТНЕУ як співучасника проектів 
за Конкурсом Міністерства закордонних справ Польщі 
«Польська допомога» в 2011 році. Узгоджено терміни, 
зміст та форми організації спільних наукових заходів. 
Науковці ТНЕУ зустрілися з проректором з міжнародного 
співробітництва Вроцлавського економічного 
університету професором Ярославом Вітковським, з де-
каном факультету регіональної економіки та туризму в 
Єленій Гурі професорм Мареком Валесяком, з колективом 
кафедри регіональної економіки (завідувач професор Да-
нута Штраль), з завідувачем кафедри управління якістю 
та навколишнім середовищем професором Тадеушем Бо-
рисом, з завідувачем кафедри просторової економіки про-
фесором Збігневом Пшибилою. Результати візиту дозво-
лять посилити та практично реалізувати міжнародний 
вектор нашого Університету у сфері підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців з державного управління 
та місцевого самоврядування.

На світлині (вгорі) - 
делегація ТНЕУ з колективом кафедри регіональної 

економіки Вроцлавського економічного університету 

18 жовтня 2010 р.  в Женеві (Швейцарія) відбулося нагороджен-
ня спеціальною премією «Клубу лідерів торгівлі» -  «Міжнародна 
кваліфікація нового тисячоліття».

Високої нагороди були удостоєні 48 організацій із 31 країни світу. 
Серед нагороджених була і Єреванська філія Тернопільського 

національного економічного університету, обрана спеціальною 
комісією, рішення якої було затверджене 7000 членами організації  
«Клуб лідерів торгівлі», що представляють 112 країн.

На церемонії нагородження були присутні члени дипломатичних 
місій, акредитовані у Швейцарії, заступник надзвичайного і повно-
важного посла Республіки Вірменія Сатеник Абгарян, видатні діячі 
культури і науки…

Ректор Єреванської філії ТНЕУ Саак Гудратян, виступаючи 
перед поважною аудиторією, допоміг присутнім сформувати думку 
не лише про Вірменію і вірменський народ, але й про Тернопільський 
національний економічний університет, який, і що відрадно, досить 
відомий у світі.

Університет не раз отримував нагороди, але ця премія стала 
особливою, тому, що наш 9-річний вищий навчальний заклад отри-
мав міжнародне визнання, а разом із ним -  широку можливість для 
встановлення ділових зв’язків. 

На світлині - Знак якості і золоту медаль отримав у Женеві 
ректор Єреванської філії Тернопільського національного 

економічного університету Саак Гудратян

Міжнародні новини
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Хрест - найважливіший символ християнської віри. Складені три перші пальці правої руки 
символізують Святу Тройцю, а два крайні означають дві природи Ісуса Христа - Божу і людську.

Організатори  заходу - Юридичний факультет ТНЕУ;  Головне управління юстиції у 
Тернопільській області;  Тернопільське територіальне відділення Державної комісії з 
цінних паперів та Фондового ринку.

Організаційний комітет очолив Володимир Возьний - кандидат юридичних наук, 
доцент, декан юридичного факультету; допомагала йому Людмила Труфанова - доцент 
кафедри правового регулювання економіки та правознавства, заступник декана 
юридичного факультету; секретарем була Юлія Паскевич - завідувач навчально-
методичним кабінетом юридичного факультету Тернопільського національного 
економічного університету

Учасників круглого столу привітали  декан Юридичного факультету Возьний В.І. та 
начальник Головного управління юстиції у Тернопільській області Бандура І.С.

Про «Найбільш суттєві зміни законодавства про акціонерні товариства, що є 
обов’язковими. Форми та види АТ, форми випуску акцій, акціонерний капітал» доповіла  
викладач кафедри правового регулювання економіки та правознавства юридичного 
факультету Роксолана Сіда; про «Варіанти реорганізації акціонерних товариств 
у відповідності з вимогами Закону. Переваги й недоліки. Організація та проведення 
всіх робіт, пов’язаних з реорганізацією» доповідали викладачі кафедри правового 
регулювання економіки та правознавства юридичного факультету Оксана Малаховська 
і Оксана Ящищак; про «Операції з акціями у світлі нових вимог Закону. Викуп акцій 
у акціонерів, покупка-продажа акцій публічного АТ на фондовій біржі, організація 
розміщення акцій нової емісії АТ. Процес лістингу» доповіла   головний спеціаліст, 
юрисконсульт Тернопільського територіального відділення Державної комісії з цінних 
паперів та Фондового ринку Галина Пастух.

Учасники круглого столу активно обговорили вище названі доповіді і виробили 
певні напрацювання з даних питань.

З поштової скриньки
Студентські обрії 

стратегічного 
партнерства ТНЕУ 

та Донецького 
національного 
університету 

Донецький національний університет 
вже тривалий час є стратегічним 
партером нашої Альма-матер. Члени 
студентського наукового товариства 
ТНЕУ Андрій Бобанич, Інна Тинська, 
Андрій Оріховський, Павло Луців, 
Володимир Точинський та Олег 
Вацлавський взяли участь в роботі 
ХІ Міжнародної наукової конференції 
студентів та молодих вчених «Управління 
розвитком соціально-економічних 
систем: глобалізація, підприємництво, 
стале економічне зростання», яка 
відбулась на базі економічного 
факультету Донецького національного 
університету.

За підсумками конференції всі 
студенти нашого Університету отримали 
грамоти за високий рівень наукових 
доповідей, зокрема Тинська Інна 
та Вацлавський Олег нагороджені 
дипломами першого ступеня. У рамках 
співпраці між студентськими науковими 
товариствами ТНЕУ та економічного 
факультету Донецького національного 
університету голови цих організацій 
Андрій Бобанич та Борис Уланенко 
підписали договір про співпрацю.

Учасники конференції відвідали 
багато цікавих місць Донецька, побували 
на футбольному матчі Ліги чемпіонів. 
Місто залишило у студентів ТНЕУ гарні 
враження та море позитивних емоцій.

Прес-служба студентського наукового 
товариства ТНЕУ

На фото: Підписання угоди про 
співпрацю між студентськими науковими 

товариствами Тернопільського 
національного економічного університету 

і економічного факультету донецького 
національного університету

Викладачі ТНЕУ - доктори   
педагогічних наук А.В.Вихрущ і 
Ю.А.Щербяк взяли участь в інтернет-
конференції, присвяченій проблемі сім’ї 
в християнській педагогіці. Велика група 
дослідників цієї актуальної проблеми 
в м.Стальова Воля, а також вчені з 
Угорщини, Словаччини уважно вислухали 
доповідь тернополян.

Схвальну оцінку одержала пропозиція 
Юрія Щербяка щодо організації 
міжнародного колективу авторів для 
написання навчальних посібників.

Інтернет-
конференція

вісті з Юридичного факультету тНЕУ
„Акціонерні товариства в світлі нового 

законодавства. 
Головні зміни, проблеми, шляхи вирішення” – 

тема круглого столу, 
який 23 грудня 2010 р. провела  кафедра правового регулювання 

економіки та правознавства Юридичного факультету тНЕУ 

Сімнадцятого грудня 2010 року в Тернопільському національному економічному 
університеті професорсько-викладацьким колективом кафедри іноземних мов 
було проведено студентську наукову конференцію „Іноземномовна комунікація у 
професійних сферах” з метою оптимізації використання ресурсів іноземномовної 
комунікації для формування  та розвитку професійних мовних компетенцій, обміну 
думками та досвідом між студентами та професіоналами щодо стратегічних питань 
розвитку в таких сферах як фінанси та банківська сфера, управління економікою, 
управління персоналом та економіка праці, соціологія та економіка підприємств, облік 
і аудит, комп’ютерні науки, право. 

Конференція проходила в режимі пленарного та секційних засідань. У науковому 
заході брали участь студенти й викладачі факультетів ТНЕУ: обліку, права, економіки 
та управління, фінансів, банківського бізнесу, комп’ютерних наук.

З вітальним словом до учасників конференції виступили проректор з навчально-
методичної роботи д.е.н., доцент Б. Л. Луців, т.в.о. зав. кафедри іноземних мов доц. А. 
В. Грицьків, к. е. н., заступник голови Ради молодих вчених ТНЕУ з питань міжнародного 
співробітництва, А. О. Саченко, д.т.н., директор Українсько-американської школи комп’ 
ютерних наук, котрі  вказали на важливість й необхідність розвитку іноземномовних 
професійних компетенцій студентів у сучасному глобалізованому освітньому та 
високотехнологічному бізнес просторі. Жак Маркот, голова Бельгійської асоціації 
миротворчих операцій під егідою ООН звернув увагу студентів на пріоритетну роль 
іноземних мов у сучасному мультикультурному світі. 

На пленарному засіданні конференції були представлені презентації англійською 
мовою студентів О. А. Гнатюк, М. Т. Дячун, С. Л. Кирилів, Т. Я. Медзяк, Л. С. Окопного, 
Ю. Пилипчук, Т. Цаволика, О. В. Шкодіна, І. І. Тинської та ін.

У роботі секції 1 „Економіка та право” з аналізом актуальних питань розвитку 
сучасного суспільства англійською мовою виступили студенти Р. Б. Баран, Л. М. 
Боліновська, М. І. Ваврійчук, У. М. Вівчар, І. В. Гнасевич, Т. М. Дзюбак, О. П. Задворна, 
О. В. Задорожна, М. С. Кицкай, О. Кіт., В. О. Кротова, О. Я. Лучко, М. А. Люлявська, О. 
М. Мазур, О. О. Новосядлий, М. О. Тимцунік та ін. Економічні проблеми сьогодення та 
способи їх вирішення були висвітлені німецькою мовою студентами О. Іванів, З. Лесів, 
П. Табака  у роботі секції 2.

Сучасний стан та перспективи розвитку комп’ютерних наук обговорювали 
англійською мовою студенти І. І. Антонів, О. Борейко, М. Ю. Ботвинко, О. В. Єрьомін, В. 
Коваль, Т. Лозович, Р. М. Лех, Ю. С. Матіїшин, Т. Михайлик, Р. А. Рибачок, С. Уський, П. 
О. Сірий, А. Стеранчак, О. Томішак, Ю. В. Хома, А. З. Янко у роботі секції 3.

Основними результатами роботи конференції стали теоретичні узагальнення та 
практичні рекомендації щодо форм оптимізації використання ресурсів іноземномовної 
комунікації для формування  та розвитку професійних мовних компетенцій та стратегічних 
питань розвитку сучасного суспільства в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

вісті з кафедри іноземних мов тНЕУ
Іноземномовна комунікація 

у професійних сферах
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Наука

Той же, хто твердо стоятиме у вірі, - спасеться. І радісна звістка про Царство буде проповідувана 
по всьому світові, як свідоцтво для всіх народів.

На засіданні науково-
технічної ради Закінчення. Початок на 1 стор.

Так, у 2009 році штат компаній в 
середньому зріс на 40%. За прогнозами 
експертів, приріст працівників в галузі ІТ у 2010 
році складе 50%. Тобто в Україні склалася 
тенденція стійкого зростання попиту на 
фахівців в галузі інформаційних технологій. Ці 
позитивні тенденції в індустрії інформаційних 
технологій відчуває і наш факультет. Понад 
88 відсотків минулорічних випускників ФКІТ 
працевлаштовані. Спеціальності, за якими 
факультет проводить підготовку користуються 
все більшим попитом. В той же час, як зауважив 
президент Асоціації Ігор Лисицький, попит на 
ІТ фахівців настільки високий, що кількість 
випускників ІТ спеціальностей не можуть 

його забезпечити. Тому основні завдання, які сьогодні стоять перед факультетом полягають 
в нарощуванні кількості студентів факультету та підвищення їх якості підготовки з метою 
задоволення всезростаючих потреб ринку фахівців індустрії інформаційних технологій. 

Минулого року факультет відсвяткував своє п’ятнадцятиріччя. Сьогодні на факультеті 
функціонує шість кафедр, кожна з яких є випусковою, навчається на різних формах навчання 
понад 1300 студентів та понад 25 аспірантів. Спостерігається тенденція зростання частки 
студентів денної форми навчання (близько 600 студентів), що є не типовим для ВНЗ України 
в умовах складної демографічної ситуації. За чотири минулих роки суттєво розширився 
спектр напрямів підготовки та спеціальностей, за яким ведеться підготовка фахівців в галузі 
інформаційних технологій. На теренах західної України це унікальний факультет, де проводиться 
підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за п’ятьма напрямами: економічна кібернетика; 
комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; комп’ютерні науки; міжнародна інформація. 
При цьому, вступникам на спеціальності та напрями підготовки факультету гарантується 
неперервна схема підготовки: бакалавр – магістр, із подальшою можливістю навчання в 
аспірантурі та захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді при ТНЕУ. До речі, аспірантів 
на факультеті готують за чотирма спеціальностями: комп’ютерні системи та компоненти; 
інформаційні технології; математичне моделювання та обчислювальні методи; математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Основний здобуток факультету – це 
його кадровий потенціал, який формувався впродовж майже двох десятиліть і є основою для 
підготовки висококваліфікованих фахівців. Сьогодні на факультеті на штатній основі працюють 
сім докторів наук та понад 45 кандидатів наук, що складає загалом понад 70% загальної 
кількості викладачів. Такі показники дали можливість створити на факультеті потужну систему 
підготовки кадрів вищої кваліфікації, кандидатів та докторів наук, а також спеціалізовану вчену 
раду по захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: комп’ютерні системи та 
компоненти; інформаційні технології. За кадровим потенціалом науковців в галузі інформаційних 
технологій, факультет серед споріднених факультетів ВНЗ у західній України займає одне із 
провідних місць. За останніх 10 років викладачами та співробітниками факультету виконано та 
впроваджено понад 40 науково-дослідних робіт, результати яких є вагомий внесок у розвиток 
індустрії інформаційних технологій не тільки України, але і усього світу. Підготовлено 3 доктори 
і понад 30 кандидатів наук. В останні роки вже стали традиційними на факультеті захисти 
від 3 до 7 аспірантів. На факультеті з 2002 року на трьох мовах видається фаховий науково-
технічний журнал „Комп’ютинг”. Сформовані наукові школи під керівництвом докторів наук 
професорів Саченка А.О., Николайчука Я.М., Боднара Д.І, Карпінського М.П Недашковського 
М.О. та Дивака М.П. Слід зазначити, що останнім часом на факультеті формується та набирає 
сили наукова школа з математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці 
доктора економічних наук Ляшенко О.М., що створює хороші перспективи для подальшого 
розвитку напряму підготовки «економічна кібернетика» в ТНЕУ.

Основні досягнення вчених факультету неодноразово були представлені на різних 
вітчизняних та міжнародних форумах. Участь у міжнародних проектах дала можливість 
створити при ТНЕУ Тернопільський інформаційно-комунікаційний центр за грантом NATO. Ще 
один приклад авторської розробки науковців факультету: методи та програмне забезпечення 
безперешкодної навігації робота Pioneer P2-DX від фірми Activmedia (США) та програмно-
апаратні засоби мобільного робота СТАС-50ЛТ у центральному інструментальному складі ВАТ 
Тернопільського радіозаводу “Оріон”. 

Важливою рисою нинішнього ФКІТ є широкомасштабна міжнародна діяльність в науковій та 
освітній сфері. За підтримки вченої ради університету та ректорату, цьому напряму діяльності 
на ФКІТ надано приорітет. Понад 20 викладачів факультету пройшли стажування у провідних 
університетах Європи, Північної Америки, Азії. Так, на даний момент два викладачі перебувають 
на стажуванні в університетах Італії та два в Південній Кореї, один викладач щойно повернувся 
після наукового стажування з Греції. На факультеті функціонує Українсько-Американська 
англомовна програма з комп’ютерних наук спільно з рядом університетів США. На сьогодні на 
рівні Університету підписані угоди, які створюють можливість широкомасштабної наукової та 
освітньої співпраці в галузі інформаційних технологій, із університетами: США, Греції, Італії, 
Іспанії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Китаю, Румунії Білорусі, Литви, Росії та інших держав.  На 
основі підписаних угод науковцями ФКІТ спільно із науковцями зарубіжних країн виконано 
понад 10 міжнародних двохсторонніх проектів та проектів за програмами INTAS, NATO, STCU, 
NSF і CRDF. За результатами виконаних міжнародних наукових проектів отримано унікальне 
обладнання, зокрема, 28 процесорний комп’ютер та створено обчислювальний кластер, який 
на сьогодні використовується для наукових досліджень та для розвитку студентської науки. 
Прикладів такої співпраці є більше ніж достатньо. 

Щорічно викладачами факультету публікується в середньому 200 наукових статей, з них, 
наприклад у минулому році 30 статей у закордонних фахових виданнях та матеріалах міжнародних 
конференцій. Викладачі та співробітники факультету виступили співорганізаторами п’ятьох 
міжнародних науково-технічних симпозіумів «IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition 
and Advanced Computing Systems», які збирають учених з - понад 30 країн Європи, Америки та Азії. 

Практично кожен другий викладач факультету вільно володіє іноземною мовою. А серед 
молодих викладачів цей показник сягає 90 відсотків. 

На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти беруть участь у науково-дослідних 
проектах. В 1998 році на базі факультету була заснована студентська філія міжнародного інституту 

 Микола Дивак:  "Бути на крок  попереду - це  

На спеціалізованій Вченій раді 
К58.052.05 7 квітня 2010 року у ТНТУ 
імені Івана Пулюя Андрій Колесніков 
успішно захистив дисертацію на тему 
“Організаційно-економічні засади 
розроблення системи підготовки 
виробництва нової продукції на 
підприємствах машинобудування” - 
науковий керівник Харів П.С. (ТНЕУ), 
науковий консультант - Кирич Н. Б. 
(ТНТУ), а 30 серпня 2010 р. отримав 
диплом кандидата економічних наук. 

У грудні 2010 р. Андрій Колесніков 
отримав додаток міжнародного взірця до 
диплома к.е.н - диплом доктора філософії 
в економіці.

Доктор філософії в 
економіці

14-15 грудня 2010 р. відбулось 
засідання Науково-технічної ради з 
головних напрямків наукових досліджень 
ТНЕУ, на якому були заслухані звіти  
факультетів, відокремлених інститутів, 
Ради молодих вчених, студентського 
наукового товариства, наукових 
підрозділів університету, відділу 
інтелектуальної власності, наукових 
керівників тем, стипендіатів ректора 
ТНЕУ про підсумки наукової та науково-
технічної діяльності за 2010 рік,  а також 
звіти завідувачів кафедр, професорів 
Гевка Р.Б., Дусановського С.Л., Дудара Т. 
Г., Пархомця М.К. про виконання наукових 
досліджень на базі НДВГ «Наука».

Науково-технічною радою ухвалено 
рішення щодо обов’язковості щорічного 
видання наукових праць кожним 
викладачем у таких обсягах: з соціальних 
і гуманітарних наук – не менше 1 
друкованого аркуша; з технічних і 
фізико-математичних наук – не менше 2 
наукових публікацій.

На засіданні НТР за результатами 
таємного голосування на здобуття 
стипендії Ректора для молодих вчених 
на 2011 рік  висунені такі кандидатури: 
Длугопольського О.В., к.е.н., доцента 
кафедри економічної теорії; Клапківа 
Ю.М., викладача кафедри  міжнародних 
фінансів; Михайлюк Р.В., к.е.н., 
доцента кафедри банківської справи; 
Шевчука Р.П., к.т.н., доцента кафедри 
комп’ютерних наук.

Голова науково-технічної ради з 
головних наукових напрямків, проректор з 

наукової роботи, 
д.е.н., професор З.-М.В.Задорожний
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Кожен має вибір: або любити Бога і ближнього, або грішити. 
Христос вчить нас: “Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а занапастить власну душу?”

13 грудня - у день святого 
Андрія Первозванного в актовій 
залі Тернопільського національного 
економічного університету відбувся 
авторський вечір поета-пісняра, 
барда Олександра Смика. У рамках 
проведення вечора неповторності та 
пісні відбулась презентація нових книг 
автора «Україна в мені», «В любові 
переможених немає». Усі студенти із 
великим задоволенням слухали солоспів 
Олександра Смика, адже він був одним 
з небагатьох, котрий ще у дев’яностих 
роках минулого століття виконував 
власні пісні українською мовою. 

Авторська пісня О. Смика – це 
велика гама почуттів та емоцій, адже 
у ній ми зустрічаємося із життєвою 
стежкою та долею її виконавця.

Поет-пісняр вів невимушений діалог 
з публікою, коротко розповідав про себе, 
презентував нові книги, а найголовніше 
– доносив до глядача вічні життєві 
істини, які базуються на великій любові 
до України, до батьків, до малесенької 
доні - «…частинки від мами, частинки 
від татка», до коханої, котра «на весь 
світ лише одна така».

Мабуть, жоден із присутніх не 
залишився байдужим до творчості знаного 
не тільки в Україні, а й за її межами митця, 
котрий слово оповив прекрасною піснею, 
будинок творчості якого «Потік Ірва» (м. 
Кременець) є єдиним та неповторним у 
всій старенькій Європі.

Нехай ще довго-довго житиме 
авторська пісня, а велике слово «люблю» 
горітиме у кожного в серці, бо «в любові 
переможених немає».

 Юрій дзюла, 
методист сектору організаційно-

масової роботи  ТНЕУ 

В любові переможених 
немає…інженерів електротехніків та електроніків 

(IEEE) ТНЕУ. За результатами звіту з НДР, за 
минулий рік студентами ФКІТ опубліковано 
понад 30 праць у провідних фахових 
виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах 
міжнародних конференцій. Студентами 
зроблено понад 100 доповідей на різних 
наукових форумах. При факультеті функціонує 
школа зі спортивного програмування. 
Зусилля викладачів факультету, спрямовані 
на розвиток студентської науково-дослідної 
роботи та на діяльність студентських наукових 
гуртків дають свої позитивні результати. 
Підготовка висококваліфікованих фахівців 
є неможливою без ґрунтовної матеріальної 

бази, розвитку інформаційного забезпечення. В цьому аспекті відчутною є допомога зі 
сторони ректорату. На черзі повна реконструкція одного із навчальних корпусів ФКІТ, де 
розміщено три випускових кафедри. Вже стає доброю традицією щорічне оновлення частини 
комп’ютерних на науково-дослідних лабораторій ФКІТ. Безкоштовне ліцензоване програмне 
забезпечення факультет отримує через співпрацю із провідними компаніями розробниками ПЗ 
та комп’ютерного обладнання. Усі студенти та викладачі факультету з будь-якого навчального 
корпусу мають доступ до електронних бібліотечних каталогів та ресурсів через внутрішню 
комп’ютерну мережу. 

Важливою компонентою якісної підготовки фахівця з інформаційних технологій є наявність 
відповідного методичного забезпечення, особливо авторського. Якісні навчальні посібники та 
підручники – це запорука якісної підготовки фахівців. Ось нещодавно на вченій раді факультету 
розглянуто навчальний посібник за редакцією професора Николайчука Я.М. «Проектування 
спеціалізованих комп’ютерних систем», обсягом понад 450 сторінок. Звичайно, що за 
шістнадцять років на факультеті напрацьована достатня кількість методичного забезпечення 
за усіма напрямами та спеціальностями, тим більше, що практично усі напрями акредитовані 
за 4 найвищим рівнем. Проте динаміка індустрії інформаційних технологій вимагає постійного 
вдосконалення методичного забезпечення. Для цього на факультеті налагоджена співпраця 
з науково-методичними комісіями МОНУ за відповідними напрямами підготовки, а також із 
роботодавцями – відомими ІТ-компаніями, наприклад Softserv, GlobalLogic, ЕЛЕКС та ін., 
де працюють наші випускники. Наявність потужного кадрового потенціалу для підготовки 
фахівців в галузі ІТ на факультеті має визнання освітньої спільноти в Україні. Саме через це 
наші професори приймають участь при розробці стандартів з підготовки фахівців, у науково-
методичних комісіях, в експертній раді з комп’ютерних наук, технологій та інформаційної 
безпеки державної акредитаційної комісії МОНУ. 

Варто зазначити, що студенти факультету живуть не тільки навчанням. За останні роки 
наші стійко утримують позицію одного з лідерів серед інших факультетів зі спортивної роботи. 
Два роки поспіль факультет стійко утримує друге місце на спартакіаді першокурсника. В 
минулому році в загальному заліку по спортивних досягненнях факультет посів третє місце, 
а команда шахістів факультету ось уже багато років поспіль утримує перше місце серед інших 
факультетів. Звичайно, що досягнення студентів ФКІТ у спортивній роботі виходять за межі 
університету. Нещодавно в м. Запоріжжя відбулися ІІ спортивні ігри України з шахів серед ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації, на яких серед юнаків студент факультету Сусла Михайло посів перше 
місце, а серед юнок студентки Калініни Ольга та Маріанна посіли перше та друге місця. На 
факультеті навчаються і майстри спорту і чемпіони Європи з легкої атлетики і навіть учасник 
минулих олімпійських ігор в Пекіні. В університеті створено усі умови не тільки для навчання, 
але для відпочинку студентів. Традиційний конкурс художньої самодіяльності серед студентів 
«Студентська Ліра» набув неабиякого інтересу. Нещодавно виступ студентських самодіяльних 
колективів ФКІТ вразив своїми змістовними, високоінтелектуальними, насиченими 
різноманітними художніми та анімаційними номерами не тільки глядачів, але і поважне журі. В 
результаті серед усіх студентських колективів факультетів ФКІТ посів призове місце.

Останнім часом Міністерство освіти та науки України особливу увагу приділяє розвитку 
студентського самоврядування у ВНЗ. В цьому сенсі хотів би відмітити, що на ФКІТ створена та 
впроваджена високоефективна модель студентського самоврядування, яке очолює студентський 
декан Брушніцька Анастасія. Організація дозвілля, спортивно-масової та культурно-масової 
роботи, вирішення проблем проживання в гуртожитку, управління якістю підготовки фахівців 
на ФКІТ, стипендіальне забезпечення, організація студентської науки – ось далеко не повний 
перелік ділянок діяльності нашого студентського самоврядування. При цьому воно виступає 
як партнер деканату так і захисник інтересів студентства. Студентське життя висвітлюється на 
http://www.fkit.at.ua/, розробленому самими студентами. Відповіді на проблемні питання можна 
отримати на студентському сайті, модераторами якого є самі ж студенти. 

Центральною фігурою 
у нас на факультеті є 
студент, оскільки усі наші 
досягнення основною 
мірою пов’язані із нашим 
студентством та для 
студентства. Разом із 
своїми студентами ми 
впевнено крокуємо вперед, 
наполегливою працею 
усього професорсько-
викладацького складу, 
співробітників факультету 
докладаємо зусиль у 
спільну справу виховання 
нового покоління лідерів 
на ІТ – ринку.

Микола дивак, 
декан факультету, д.т.н., 

професор

Цікаві зустрічі...

22 грудня 2010 року в Інституті 
проблем виховання Національної 
Академії Педагогічних Наук України, на 
засіданні спеціалізованої Вченої ради 
викладач кафедри психологічних та 
педагогічних дисциплін ТНЕУ Елеонора 
Ященко успішно захистила кандидатську 
дисертацію на тему “Формування 
комунікативної культури студентів у 
навчально-виховному процесі вищих 
навчальних закладів економічного 
профілю” зі спеціальності 13.00.07 - 
теорія і методика виховання  (науковий 
керівник – д.п.н., професор Вихрущ А.В.).

вітаємо!

 не статус, а наполеглива праця!" 



Господь Бог навчає нас бути добрими, співчутливими до ближніх своїх, 
приходити людям на допомогу, прощати образи.
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Філософський студентський клуб “Софія”, яким керує 
доцент кафедри філософії та політології ТНЕУ Михайлина 
Шумка, провів 14 грудня 2010 року в обласній бібліотеці 
для молоді своє відкрите засідання. 

На засіданні студенти, на основі прочитаних поезій Ліни 
Костенко із книжки “Гіацинтове сонце” та роману Антуана де 
Сент-Екзюпері “Цитадель”, ділилися своїми міркуваннями про 
самотність, дружбу, любов, свободу, творчість, смерть і сенс жит-
тя. Ці дві книжки надруковані у цьому році і, на нашу думку, мали 
б стати книгами року – книгами десятиліття, книгами століття.

“Гіацинтове сонце” – книга подарунок від Ольги Богомолець, 
Івана Марчука та видавництва «Либідь» Ліні Костенко з нагоди її 
ювілею. (Ліні Василівні Костенко 19 березня 2010 р. виповнилося 
80 років). “Це книжка поезій Ліни Костенко, що стали піснями 
Ольги Богомолець. У гармонії з ними – ілюстрації видатного 
художника Івана Марчука” – читаємо в анотації.

Окрім поезій, які стали піснями, нотного запису до поезій, у 
книзі надруковано “Пробудження душі” – вступне слово Ольги 
Богомолець; стаття доньки поетеси Оксани Пахльовської під на-
звою “Київ, Сибір, Сен – Жермен”; світлини і короткі біографічні 
дані про Л. Костенко, О. Богомолець, І. Марчука, О. Пахльовську.

Ольга Богомолець (упорядник цього книжкового шедевру) 
зокрема пише: “У кожної людини є Душа – добра і світла. 

Коли душа пробудилась – людина Творить чи Кохає.
Якщо Душа спить – панують байдужість і розрахунок. 
Як пробудити душу?
... З Ліною Костенко народилась моя перша пісня, про-

будилась Душа. Я вдивлялась у кожен її вірш, прислухалася, 
перечитувала знову і знову. Відчувши ейфорію злету, душа вже 
хотіла, прагнула його .., душа проходила загартування, щоб стати 
кращою, серце – міцнішим. І з кожною сходинкою внутрішньої 
зрілості в книжці раптом знаходила вірші – раніше читані, але 
відчутні серцем аж тепер, і народжувалася музика...”.

Епіграфом до першої частини засідання філософського 
студентського клубу “Софія” – презентації книги “Гіацинтове 
сонце” стали слова Екзюпері: «... Я дуже вірю в істину Поезії ...  
Поет – не більш непотрібний, ніж фізик. І той, і той відкривають 
істини, але істина поета загальніша, бо йдеться про його власну 
свідомість». 

Заспівом до презентації книги “Гіацинтове сонце” став вірш 
Ліни Костенко “Доля” який натхненно прочитала студентка пер-
шого курсу факультету фінансів Іванка Герман. Потім відбулося 
театралізоване прочитання поезій Ліни Костенко. 

Із великою емоційною напругою і естетичним хвилюванням чи-
тали поезії в образах-ролях Вікторія Молодецька –Поетеса,  Інна 
Дричик –Муза, Ірина Попович – Природа, Олеся Шевчук – Історія, 
Оксана Яцюк – Любов, а Ірина Вонс постала в образі Верби. 
Філософські поетичні роздуми про сенс життя, творчість, красу і 
любов,гармонійно доповнили пісні у виконанні Ольги Богомолець.

Після перегляду композиції своїм розумінням поезії Ліни 
Костенко, роздумами про “вічні питання” в творчості поетеси 
поділилася Михайлина Леонівна Шумка. Зворушливі слова-вра-
ження від побаченого і почутого виголосила викладач музичного 
училища імені Соломії Крушельницької Наталія Схаб. 

“...Я дерево, я сніг, я все що я люблю, можливо, це і є моя 
найвища сутність.” – такі щирі і прекрасні слова Ліни Василівни, 
поезію якої можна цитувати до безкінечності.

(Ліна Костенко)

Засідала “Софія” “ЗБУдУЙ СВІЙ ХРАМ, 
А ЛЮдИ В НЬОГО ПРИЙдУТЬ”

На завершення першої частини засідання філософського 
клубу “Софія” усіх, хто брав участь в обговоренні, учасниці 
театралізованого дійства обдарували яблуками із “Саду поезій 
Ліни Костенко”. 

“... ТВОРЧІСТЬ – ЦЕ МАЄ БУТИ, ЯК ДУША, ЄДИНА Й НЕПО-
ВТОРНА... СЛОВО – ПРОВІДНИК СВІТЛА ЧИ ТЕМРЯВИ. ВОНО 
АБО ЖИВОТВОРЯЩЕ, АБО Ж РУЙНІВНЕ... СЛОВО ШЕВЧЕНКА, 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, КОЦЮБИНСЬКОГО, ДОВЖЕНКА, ЛІНИ КО-
СТЕНКО ЗАВЖДИ БУДЕ ТІЄЮ ГЛИБОКОЮ Й ЧИСТОЮ РІКОЮ, 
З ЯКОЇ ПИТИМЕ УКРАЇНА Й ГАМУВАТИМЕ СВОЮ СПРАГУ 
ЗАВЖДИ...” (Катерина Мотрич)

Друга частина засідання філософського студентського клубу 
була присвячена роману “Цитадель” Антуана-де-Сент Екзюпері. 
Цей роман вперше перекладено на українську мову. Він вийшов 
з друку у 2010 році, саме до 110 річниці від дня народження 
французського письменника-філософа-екзистенціаліста, автора 
знаменитої повісті-казки “Маленький принц”.

Після ознайомлення із короткою біографією письменника 
Михайлина Леонівна наголосила на тому, що: “Роман “Цитадель” 
– філософські розмисли-притчі про мудрого правителя, який 
веде свій народ пустелею до Бога і намагається дати відповіді 
на вічні запитання: “Хто ми такі? Звідки ідемо? Куди ідемо?” 

Студенти першого курсу факультету фінансів, зачитували 
фрагменти із роману “Цитадель”: Мельник Ліля – про самотність, 
Бондаренко Тамара – про кохання та про вихователів, Пірникоза 
Павло – про друзів, Білокінна Ольга – про людину і молитву, 
Дідич Юрій – про смерть... Після кожного зачитаного уривку вони 
висловлювали свої думки з приводу прочитаного...

Пісня “А вона…”, яку виконали Машталер Орест (гітара) і Се-
нах Петро (скрипка), пісня під супровід гітари “Маленький принц”, 
музична композиція “Світло і тінь” на акордеоні у виконанні Луки 
Тараса (3 курс музичного училища ім. Соломії Крушельницької 
клас викладача Схаб Н.В.) додали особливого шарму дискусії 
про вищеозначені теми, висвітлені в романі. Фрагменти з роману 
“Цитадель”про творчість та про сенс життя завершили перше знай-
омство із цією мудрою книгою. Студенти радо поділилися своїми 
думками щодо свого розуміння сенсу життя. 

Під час дискусії на екран демонструвалися відео матеріали 
про Екзюпері, фрази із повісті “Маленький принц” та роману 
“Цитадель”, які підібрав студент Насипаний Андрій.

В одній із рецензій на роман “Цитадель” сказано: “Цей роман 
складається із притч і афоризмів”. 

Ось кілька афоризмів із цього дивовижного твору: 
ПРИНИЖУЄ ТОЙ, ХТО НИЦИЙ САМ. ТИ ПЕРЕМІГ 

– ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ТИ ЗРОБИВ МЕНЕ СИЛЬНІШИМ. 
ДУШУ НАСНАЖУЄ ВІДДАНЕ. НЕ БЕРУЧИ, А ВІДДАЮЧИ, 
ОТРИМУЄШ БЛАГОРОДСТВО. ВАС ФОРМУЄ НЕ ТЕ, ЩО ВИ 
ОТРИМУЄТЕ, А ТЕ, ЩО ВИ ВІДДАЄТЕ. ЗУСИЛЛЯ ЯКІ ВИ 
ВІДДАЄТЕ ТОВАРИСТВУ-ГРОМАДІ-СУСПІЛЬСТВУ ФОРМУЮТЬ 
ТОВАРИСТВО-ГРОМАДУ-СУСПІЛЬСТВО. А ВОНО РОБИТЬ 
БАГАТШИМ ВАС САМИХ.СЕНС ЖИТТЯ В ТОМУ, НА ЩО ВОНО 
ВИТРАЧЕНЕ.

Маріана Кожевнікова, яка перекладала цей роман майже 
20 років, зокрема писала: “Цитадель” – скарбниця мудрості..., 
книжка, яка відкриває найнезвіданіші можливості, налаштовує 
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Завжди майте надію на Бога
і будьте впевненими, що він вам допомагає.

Першість Університету з футзалу

15-16 грудня 2010 року відбулася першість з футзалу серед 
професорсько-викладацького колективу та адміністративно-
допоміжного персоналу ТНЕУ в залік зимової спартакіади.

У змаганнях взяли участь збірні команди семи факультетів: 
ФМБМ, ФФ, УНЕФ, ФББ, ФЕУ, ФАЕМ, ФКІТ.

Перше місце виборола збірна факультету міжнародного бізнесу 
та менеджменту. Склад команди: Шевченко Андрій, Гаргула Денис, 
Мидло Степан, Павленко Ярослав, Гумен Олег, Верцімага Андрій, 
Левчук Володимир, Маляр Едуард.

У фіналі збірна команда ФМБМ перемогла збірну команду 
факультету фінансів, що стала срібним призером. Склад збірної 
факультету фінансів: Кізима Андрій, Герчаківський Святослав, 
Башуцький Богдан, Марків Андрій, Сидорчук Анатолій, Русин 
Віктор, Бречко Олександр, Маршалок Тарас, Мартинюк Володимир, 
Луцик Анатолій.

Особливу увагу слід звернути на успішний виступ збірної 
команди Україно-німецького факультету, яка вперше взяла участь 
у цих змаганнях. У матчі за третє місце гравці УНЕФ перемогли 
збірну факультету банківського бізнесу з рахунком 3:2. Склад 
команди бронзових призерів: Гайда Юрій, Цяпа Андрій, Міщанчук 
Роман, Колісник Олег, Свірський Володимир, Козловський Роман.

Збірні команди ФЕУ, ФАЕМ та ФКІТ набрали однакову кількість 
очок і розділили між собою п’яте місце.

Окрім того, профспілковим комітетом ТНЕУ було визначено 
кращих гравців у номінаціях: «Кращий гравець», «Кращий воротар» 
та «За кращий гол».

Приз «За кращий гол» отримав гравець Шпінталь Михайло 
(ФКІТ).

Кращим воротарем турніру визнаний Богдан Башуцький (ФФ).
Приз «Кращий гравець» отримав капітан збірної команди 

ФМБМ -   Володимир Левчук.
Переможці, призери змагань та лауреати у номінаціях 

нагороджені кубками, грамотами та спеціальними призами 
від профспілкового комітету працівників Тернопільського 
національного економічного університету.

На світлині - продумує наступний хід у шахах студентка 
факультету комп’ютерних інформаційних технологій Маріанна 

Калініна. Уважно слідкує за нею мама - її тренер Лариса Калініна

шахи - гра мудреців

“...дЕ ЩЕ МОЖНА ЗНАЙТИ 
ЦІЛИТЕЛІВ дУШ?”

(антуан де Сент-Екзюпері)
людину на творчий лад..., це одкровення-просвітлення…, це 
розповідь про щасливу людину, про щастя яке можна осягнути, 
про любов, про яку не потрібно забувати і вміти дарувати... Роман 
потрібно читати повільно, роздумуючи... і в тобі ніби щось почне 
змінюватися: ти розпочав дорогу однією людиною, а закінчиш 
іншою, тією, яка зрозуміла куди йшла”.

За роздумами студентів уважно спостерігали і уважно слу-
хали шановні гості: Ігор Ковтун - викладач кафедри філософії 
та політології, а Тетяна Гончарук - доктор філософських 
наук, завідувач кафедри, - виголосила емоційну аргументова-
ну промову про поезію Ліни Костенко і про роман “Цитадель” 
Антуана  де  Сент-Екзюпері, довівши усім присутнім головну 
свою думку, про те, “... що тепер студенти, які присутні на 
засіданні філософського клубу, зрозуміли, що такий предмет, 
як “Філософія” є найнеобхіднішим для кожної людини, як молодої 
так і зрілої...” 

Майже дві години йшло засідання, що було присвячене 
світлій пам’яті директора обласної бібліотеки для молоді Миро-
слави Хмурич, вогник душі якої завжди манив та зігрівав молоді 
серця, - але ніхто з присутніх і не хотів розходитися...

Про Мирославу Хмурич, як подругу, як інтелігентну і чарівну 
людину з великим серцем, переповненим любов’ю, стримуючи 
сльози, говорила Теодозія Федорович і закликала студент-
ство приходити в обласну бібліотеку для молоді, адже “...тут 
можна багато цінного взяти для своєї душі і серця, для свого 
інтелектуального і естетичного зросту, для свого поступу на 
шляху саморозвитку...”

“Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх 
косовицях смерті” - згадалися слова Ліни Костенко. 

І знову цитати із роману “Цитадель”: Призначення – сенс 
книги не в побаченому, а в Божественній Мудрості. Головне 
у свічці – сяєво світла. Цитаделе, я збудую тебе в людському 
серці. Людину я запитую не про те, «Яка вартість її законів», 
а про те, яка її  творча сила? Коли людину замикають у собі, 
вона зубожіє… А звільни людину, і їй захочеться творити. Хто із 
роздрібненого світу може могутністю свого генія створити нову 
картину і змусити людей вдивлятися у неї і полюбити? 

Ні, не логік, а художник, скульптор! Скульптору не потрібні 
словесні хитрощі, він наділяє камінь силою пробуджувати Любов! 

Організатори засідання філософського студентського 
клубу “Софія” Тернопільського національного економічного 
університету і обласна бібліотека для молоді ставили за мету: 
обговорити теми людського буття, любові, дружби, творчості, 
щастя, а також познайомити студентів із новими книгами. 
«Софія» хотіла спонукати молодь до розвитку в собі як критично-
філософського мислення, так і естетичного сприйняття світу…

P.S. Перечитуючи роман “Цитадель”і роздумуючи над 
цим дивовижним твором, я зрозумів, що кожен крок лю-
дини повинен бути усвідомленим кроком по сходинках, 
які ведуть до Бога.

Роман Антуана де Сент-Екзюпері “Цитадель” відкриває 
таємницю, як стати щасливим... 

Борис Салабчук,  художній керівник 
відділу культури і творчої самореалізації молоді 

Спорт
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Нехай різдвяна вифлеємська Зірка сотворить християнам Оберіг...
А я візьму усе найкраще в світі і зорями сипну на ваш поріг! (Снігурочка)

Піст – весна душі нашої!
Відділ культури і творчої самореалізації молоді, 

відділ гуманітарної освіти та виховання 
Тернопільського національного економічного 

університету запрошують діточок, студентів 
і усіх працівників Університету прийти до 

актової зали 29 грудня 2010 року о 16.00 і 18.00 
та насолодитися новорічною виставою-мюзи-

клом «Казка Різдвяного Ангелика»! 

Піст — це перша заповідь, яку дав 
Господь людям через адама та Єву. вона 
ж повторена і в Євангелії. Піст — не 
мета, а засіб, без якого досягти мети 
дуже важко. Птахові неможливо злетіти 
у небо без крил; піст і молитва — це два 
крила, за допомогою яких ми долаємо 
висоти виконання заповідей Божих.

Багато хто з нас досі не мають 
реальної уяви про те, що таке піст і для 
чого він потрібен людині. Постити - 
зовсім не означає не їсти м’яса. Піст - 
це щось особисте, високе, це невидима 
ниточка, що зв’язує нас з духовним 
Божественним світом, який нагадує нам, 
ким ми є насправді і для чого ми прийшли 
у цей світ. 

Постити потрібно духовно, щиро, 
адже так ми поступово зближуємося 
з Богом. Саме так спробували зробити 
студенти групи Фмо-41, тому що 
разом і пісні страви смачніші, і настрій 
веселіший, і піст коротший. На 
страсному тижні заповзята группа 
разом із куратором - викладачем кафедри 
податків та фіскальної політики Галиною 
василевською -  організувала захід під 
назвою «Пісна канапка». Свято пройшло 
досить швидко і смачно, адже там можна 
було побачити різноманітні канапки під 
назвою: зарплата митника, контрабанда, 
митна зарплата, смакотунчики, які 
складалися лише з пісних компонентів. 
але, напевне, найбільше вразив присутніх 
щасливий студентський бутерброд, 
зроблений з батона, розрізаного навпіл, 
грибів, огірків, помідорів, і з усіх доступних 
для студента овочів. Хто бодай раз 
вкусить такий бутерброд, той цілий рік 
буде щасливим і радісним студентом, 
тому бажаючих спробувати було дуже 
багато. всі були задоволені, тому що піст 
– це радість душі нашої!!!

Ірина Новосад, 
студентка групи ФМО-41 (ФФ)

“Казка Різдвяного 
Ангелика“

Філософія серця

Діти вірять у Добро, Казку і Милосердя

Цьогоріч 17 грудня  
майбутні юристи вкотре  
відвідали Обласний приту-
лок для неповнолітніх і об-
дарували дітей фруктами, 
солодощами та спортивним 
інвентарем, які придбали на 
власні кошти.

вдячні діти, у свою чергу, 
подарували студентам свят-
ковий концерт. 

Сяючі очі безпритульних 
дітей стверджували, що 
вони вірять у Добро, Казку і 
Милосердя. 

Наталія Наулік, 
в.о.заступника декана Юри-

дичного факультету ТНЕУ, к.ю.н., 
доцент кафедри публічного права

Студенти юридичного факультету уже кілька років поспіль напередодні свята 
Миколая-чудотворця зігрівають теплом своїх сердець безпритульних дітей. 

Святий Миколай здійснює мрії малят!
Усі діточки працівників тернопільського національного економічного університету, 

що протягом року були чемними і своєчасно написали листа Миколаю-чудотвор-
цю, - отримали солодкі подарунки, які святий залишив у профспілковому комітеті 
працівників тНЕУ.  а тепер - увага! 

Газета «Університетська думка» оголошує конкурс на кращий електронний «Лист 
до Миколая», і через рік ще кілька подаруночків чекатимуть малят у редакції газети. 


