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Студентам ТНЕУ є у кого вчитися!

Квітуча молитва 
Калини

Травневий світанок 
до хати
Принесли 
дзвінкі солов’ї.
...Давно 
не стріляють гармати,
Не чути  відлуння боїв.

Надрясно 
розквітла Калина
У тихій задумі стоїть
І сьомий десяток
невпинно
Молитву святу
гомонить.

Й лягає молитва, 
мов квіти,
Де спить 
“Невідомий солдат”...
Ціною життя – 
за мир в світі –
Спинили 
фашистський набат.

Кровава, 
страшна і вогненна
Була хуртовина війни...
Та, з Божого
благословення,
Піднялись на захист
Сини.

Їх Подвиг – 
безсмертний, сміливий –

Вкарбований 
в Пам’ять святу...
Щоб жили нащадки , -
Навічно
Зайняли свою Висоту

Й пантрують 
притихлі гармати,
Й відгонять 
відлуння боїв,
Й зсилають 
світанки до хати
В піснях 

голосних солов’їв.
Марія Баліцька

09.05.2010 р.Б.

65-й річниці Великої 
Перемоги присвячується:

У нашому Університеті, 
в рамках святкування 
Дня науки України та 
проведення фестивалю 
науки, відбулося урочисте 
засідання науково-
технічної ради, в якому 
взяли участь провідні 
науковці, керівники 
структурних підрозділів, 
члени Ради молодих 
вчених та студентського 
наукового товариства.    

«Вчіться, бо Вам є в 
кого вчитися!» — такими 
словами проректор з 
науково-педагогічної ро-
боти Микола Шинкарик, 
від імені ректора ТНЕУ 
Сергія Юрія, звернувся до 
присутніх на урочистостях 
студентів та молодих 
вчених. Вітання вченим 
Університету від обласної 
державної адміністрації 
передав заступник 
начальника управління 
освіти і науки ТОДА Ігор 
Равлів. Він також відзначив 
грамотами управління 
за вагомий внесок у на-
укове забезпечення 
управлінської діяльності 
місцевих  органів 
державної виконавчої 
влади д.е.н., професора 
Аллу Мельник, к.е.н, 
доцентів Григорія 
Монастирського й Богдана 
Малиняка. 

У святковому слові 
проректор з наукової 

роботи Алла Мельник 
відзначила досягнення 
та потенційні можливості 
Університету в науковій 
сфері, наголосивши, що 
саме наукова складова 
є важливим чинником 
забезпечення високого 
рейтингу ТНЕУ серед вишів 
України. До присутніх 
також звернулися про-
фесори Олександр Дзюб-
люк та Анатолій Фурман. 

Почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки 
України було нагороджено 
професорів Олену 
Сохацьку, Романа Гевка, 
Олександра Дзюблюка 
та Миколу Дивака. 
Відповідно до наказу 
ректора ТНЕУ, оголошено 
подяки, відзначено 
грамотами та цінними 
подарунками вчених за 

керівництво, виконання 
та вагомі результати 
наукових досліджень із 
пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки; 
забезпечення високої 
якості видання фахових 
наукових журналів та 
наукових збірників; за 
високий рівень організації 
ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі спе-
ціальності «Фінанси, гро-
шовий обіг і кредит» та 
ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 
«Податкова система 
України»; вагомий 
внесок у підготовку 
студентів-переможців Все-
українського конкурсу 
студентських наукових 
робіт та Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади (наказ 
розміщено на сайті ТНЕУ). 
Дипломами та грамотами 
було нагороджено також 
29 студентів-переможців 
ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт та ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади.

Наукові здобутки 
ТНЕУ дозволяють за-
безпечити високий 
статус Національного 
університету, водночас 
висувають нові вимоги 
для їх збереження та 
примноження в контексті 
інтеграції України в 
Європейський простір 
наукових досліджень. 

Прес служба науково-
дослідної частини ТНЕУ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ 
ТОВАРИСТВО ТНЕУ МАЄ НОВОГО 

ГОЛОВУ (читайте на 4-й сторінці)



Будь обережний 
зі своїми словами, якщо хочеш, щоби вони були могутніми.
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 Науковці уНіверситету
примНожують Науковий потеНціал 

україНи

20 травня - День банківських працівників

У Форумі взяли участь представники економічних 
підрозділів дипломатичних установ, міжнародних 
організацій, акредитованих в Україні, офіційних іноземних 
делегацій, консалтингових та фінансових компаній, 
підприємств малого та середнього бізнесу області, 
ініціатори інвестиційних пропозицій, представники 
органів місцевого самоврядування області та 
громадських організацій області.

Розпочався форум об 10 год в актовій залі ТНЕУ 
із пленарного засідання, презентації економічного 
потенціалу Тернопільської області та нагородження 
переможців конкурсу «Кращий інвестор року». Після 
цього учасники заходу змогли оглянути стендові 
експозиції та ознайомитися з економічним потенціалом 
області, галузей, районів та м. Тернополя. Секційні 
засідання тривали від 12.30 до 14.30 год. Учасники 
форуму працювали у секціях «Зовнішня допомога», 
«Стимулювання експорту», «Сприяння розвитку 
малого та середнього бізнесу», «Інновації та 
енергозбереження» , а об 14.30 год учасники форуму 
зустрілися з головою Тернопільської обласної державної 
адміністрації Ярославом Сухим, головою Тернопільської 
обласної ради Олексієм Кайдою та Тернопільським 
міським головою Романом Заставним.

 Наші вітаННя!

20  травня  2010 р.  докторську дисертацію на тему: 
«Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України»   
за спеціальністю 08.00.08 захистила Оксана Десятнюк.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор 
Юрій С.І.

* * *

20 травня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: 
«Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій» за 
спеціальністю 08.00.08 захистив Володимир Горин.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор 
Андрущенко В.Л.

* * *
21 травня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: 

«Управління власністю малого підприємства» за спеціальністю 
08.00.04 захистив Ігор Турський.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Брич В.Я.
* * *

21 травня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: 
«Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку 
держави» за спеціальністю 08.00.08 захистила Оксана Мелих.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Луцишин 
З.О.

* * *
22 квітня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: 

“Фінансове забезпечення діяльності підприємств міського 
електротранспорту” за спеціальністю 08.00.08 захистив 
Володимир Костецький.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Бескид Й.М.

У травні святкували свій ювілей методист ФББ Віра 
Йосипівна Барилко; професор кафедри статистики Володимир 
Петрович Сторожук; оператор котельні Петро Зіновійович 
Присташ; викладач кафедри економічної кібернетики Володимир 
Костянтинович Паучок.

Вітаємо ювілярів Університету і щиро бажаємо нехай 
рікою щастя ллється, в родині гарно все ведеться, і серце 
хай не знає болю на довгий вік і світлу долю!

Дем’янишин василь 
Григорович - доцент кафедри 
фінансів Тернопільського 
національного економічного 
університету 22 квітня 
2010 р. на засіданні спе-
ціалізованої вченої ради 
Д 58.082.03 захистив 
докторську дисертацію 
на тему: “Формування і 
реалізація бюджетної 
доктрини україни” за 
спеціальністю 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит. 
Науковий консультант – 
Юрій С. І., д. е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
Тернопільського національного економічного університету, завідувач 
кафедри міжнародних фінансів. Офіційні опоненти: Андрущенко В. Л., д. 
е. н., проф. (Національний університет ДПС України);  Крупка М. І., д. 
е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Кудряшов В. П., д. е. н., проф., заслужений діяч 
науки і техніки України, проректор з наукової роботи (Державний вищий 
навчальний заклад “Українська академія бізнесу та підприємництва”).

вітаємо
ігора васильовича 

пилипіва – директора івано-
Франківського інституту 
менеджменту, завідувача 
кафедри загальноекономічних 
та гуманітарних дисциплін, 
кандидата історичних наук, 
доцента - із Днем народження 
та отриманням високого звання 
«Заслужений працівник освіти 
україни».

Вельмишановний 
Ігоре Васильовичу!

Ми знаємо Вас як неординарну 
творчу особистість, висококваліфікованого, вмілого керівника 
і організатора. 

Завдяки наполегливій праці, відповідальному відношенню 
до життя нашого навчального закладу, Ви здобули заслужену 
шану та повагу.

Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, життєвого 
благополуччя, сімейного затишку, нових вагомих здобутків.

З роси й води Вам на многая літа!
Колектив ІФІМ

Вельмишановні викладачі та студенти 
факультету банківського бізнесу! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня банківських 
працівників – професійного свята людей, котрі присвятили 
своє життя одній із необхідних та шанованих у суспільстві 
справі. 

Банківська система – це невід’ ємна ланка національної 
економіки та потужний рушій її розвитку. Вибір професії 
банкіра – це вибір шляху відповідальності, відданості, 
цілеспрямованості. Від того, наскільки компетентними 
фахівцями є фінансисти, залежить економічна 
стабільність та розвиток держави. 

Професорсько-викладацький колектив факультету 
банківського бізнесу об’єднує справжніх фахівців 
– докторів, кандидатів, досвідчених практиків, під 
керівництвом яких здобувають свої знання допитливі 
студенти.

Вітаючи зі святом, щиро бажаю нехай Ваші кроки 
назустріч майбутньому будуть завжди впевненими, а дії 
– виваженими.

Міцного Вам здоров’я, оптимізму, впевненості у 
завтрашньому дні, творчої наснаги, особистого щастя і 
нових досягнень на благо Тернопільського національного 
економічного університету та України!

Ректор ТНЕУ С. І. Юрій

 віДпочиНок працівНиків тНеу!
Графік заїздів працівників ТНЕУ для відпочинку в гуртожитку 

Свалявського НКЦ на 2010 рік: 14 червня – 27 червня;  1 – 14 липня;  
19 липня – 1 серпня;  5 – 18 серпня; 23 серпня – 5 вересня.

Заїзди на базу ТНЕУ «Оселя університетська» в м. Євпаторія 
на 2010 рік: 1-й заїзд: 23.06 – 04.07.10 р., від’ їзд з бази: 05.07.10 р.

2-й заїзд: 06.07 – 17.07.10 р., від’ їзд з бази: 18.07.10 р.
3-й заїзд: 19.07 – 30.07.10 р., від’ їзд з бази: 31.07.10 р.
4-й заїзд: 01.08 – 12.08.10 р., від’ їзд з бази: 13.08.10 р.
5-й заїзд: 14.08 – 25.08.10 р., від’ їзд з бази: 26.08.10 р.
6-й заїзд: 27.08 – 07.09.10 р., від’ їзд з бази: 08.09.10 р.

Голова профкому Руслан Бруханський

 V міжНароДНий 
іНвестиційНий Форум

відбувся 14 травня у Тернопільському 
національному економічному університеті
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Тільки Істина 
є успіх, а справжній успіх є Істина. 

Всеукраїнська 
олімпіада з української 

мови як іноземної
«мова – втілення думки. Що багатша 

думка, то багатша мова. любімо ïï, 
вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борімося за 

красу мови, за правильність мови, за 
приступність мови, за багатство мови...» 

Максим Рильський
Серед майже десяти тисяч мов і 

діалектів, які налічуються в сучасному 
світі, більшість не мають писемності й 
державного статусу, ними послуговується 
незначна кількість мовців. Україн¬ська 
мова належить до давньописемних мов із 
понад тисячоріч¬ною писемною традицією. 
Нині вона входить до другого десятка 
найпоширеніших мов світу, нею розмовляє 
близько 45 млн. лю¬дей. Це мова не тільки 
тих, хто мешкає в Україні, а й мільйонів 
українців, розпорошених долею по всіх 
континентах.

На сьогодні українська мова не тільки 
відроджується, а й набуває популярності 
у світі серед іноземців. Велика кількість 
студентів з різних країн світу, таких як: 
Нігерія, Камерун, Гана, Кенія, Алжир, 
Єгипет,  Марокко, Індія, Пакистан, Китай 
та багато інших приїжджають, щоб здобути 
освіту тут, в Україні. Їм подобається ця, хоч і 
важка, але милозвучна мова і вони не проти 
продемонструвати свої знання.

Вдруге на базі Тернопільського 
національного економічного університету 
13-14 травня 2010 року проводиться 
Всеукраїнська олімпіада з української мови 
як іноземної серед слухачів підготовчих 
відділень для іноземних громадян. У ній взяли 
участь понад двадцять іноземних студентів 
з Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Національного 
університету «Львівська політехніка»,  
Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, 
Івано-Франківського національного 
медичного університету, Тернопільського 
національного економічного університету, 
Тернопільського державного медичного 
університету імені І.Я.Горбачевського, 
Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя, Вінницького 
національного технічного університету, 
Київського національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця, 
Сумського державного університету 
та інших вищих навчальних закладів 
України. Перше місце посів студент Івано-
Франківського національного університету 
Аль-Хайялі Яссер Муайяд (Іран); друге 
місце виборов студент Тернопільського 
національного економічного університету 
Отто Фелікс (Гана); третє місце посіла 
студентка Львівського національного 
університету імені Івана Франка До Тхи Тху 
Чанг (В’єтнам).

На завершення учасники олімпіади та 
гості були запрошені на святковий концерт 
за участю українських та іноземних 
студентів. Також їм була запропонована 
поїздка у Збаразький замок.

структуроваНі Докторські проГрами 
(PhD) очима молоДиХ вчеНиХ

Вже традиційно в травні в рамках 
фестивалю науки в Україні Рада молодих 
вчених ТНЕУ спільно з управлінням освіти 
і науки обласної державної адміністрації 
проводить круглі столи з актуальних проблем 
розвитку науки та суспільства. Цьогоріч 
відбувся круглий стіл «Впровадження 
структурованих докторських програм (PhD): 
бар’єри, перспективи, роль молодої науки», 
в якому взяли участь представники місцевих 
органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, члени 
Президії Західноукраїнської регіональної 
Ради молодих вчених, проректори з 
наукової роботи та лідери молодіжних 
наукових організацій вищих закладів освіти 
Тернопільської області. Під час круглого столу 
дискусія зосередилася на таких проблемних 
питаннях: структуровані докторські 
програми (PhD) як третій цикл освіти в 
рамках Болонського процесу; зарубіжний 
та вітчизняний досвід функціонування 
структурованих докторських програм; 
українська аспірантура й докторантура та 
структуровані докторські програми: спроба 
зіставлення та напрямки реформування; 
проблеми організаційного та нормативно-
правового забезпечення впровадження 
структурованих докторських програм в 
Україні; дворічна магістерська підготовка 
як база становлення навчальної компоненти 
структурованих докторських програм; 
нові можливості та ризики впровадження 
структурованих докторських програм 
в Україні. Голова Ради молодих вчених 
ТНЕУ Григорій Монастирський представив 
доповідь «Впровадження структурованих 
докторських програм як третього циклу 
освіти в рамках Болонського процесу», в 
якій наголосив, що впровадження наукового 

ступеня «доктор філософії» повинно 
стати не альтернативою кандидата наук, а 
новою європейською формою підготовки 
фахівців вищої кваліфікації із паралельним 
збереженням на певний час підготовки 
кандидатів і докторів наук за старою схемою. 
Цікавою й змістовно була доповідь Михайла 
Винницького, директора Докторської школи, 
завідувача аспірантури і докторантури 
Національного університету «Києво-
Могилянська академія» «PhD програми в 
НаУКМА: приклад реалізації принципів 
європейського третього циклу освіти в 
Україні». Бачення Вищої атестаційної 
комісії України щодо реформування 
системи підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації представила експерт цієї комісії 
професор Олена Сохацька. Дискутуючи, 
учасники круглого столу зробили висновок, 
що становлення в Україні системи 
структурованих докторських програм 
є необхідним компонентом реалізації 
зобов’язань щодо імплементації принципів 
Болонського процесу, умовою її інтеграції 
в Європейський простір вищої освіти та 
Європейський простір наукових досліджень.

Підсумовуючи результати круглого 
столу, проректор з наукової роботи ТНЕУ 
Алла Мельник наголосила, що наш 
Університет, використовуючи досвід Києво-
Могилянської академії та зарубіжних вузів, 
має вагомий науковий та організаційний 
потенціал для експериментального 
запровадження структурованих докторських 
програм. 

Прес-служба 
Ради молодих вчених ТНЕУ

На світлині - 
учасники круглого столу «Впровадження 

структурованих докторських програм (PhD): 
бар’єри, перспективи, роль молодої науки»

Студентський науковий гурток кафедри 
банківської справи ТНЕУ «Банківський 
аналітик» організував і провів 27 квітня 
науковий семінар на тему «Наслідки 
проникнення іноземного капіталу у 
вітчизняну банківську систему», в якому 
взяли участь викладачі Олександра 
Васильчишин, Роксолана Михайлюк, 
Тетяна Стечишин, Любов Прийдун. 
Під час семінару Бабій Неля у доповіді 
«Методологічні засади дослідження впливу 
іноземного капіталу на розвиток банківської 
системи України»  охарактеризувала 
сучасний стан розвитку банківської 
системи України з точки зору впливу на неї 
іноземного капіталу; Світозар Янковий у 
доповіді «Сучасний стан діяльності банків 
з іноземним капіталом в Україні» довів, 
що найбільша частка іноземних активів 
контролюється сьогодні інвесторами з 
колишніх метрополій – Росії та Австрії; 
Ірина Янішевська («Зарубіжний досвід 

діяльності банків з іноземним капіталом 
та перспективи їх розвитку в Україні»)  
розглянула вплив іноземного капіталу на 
банківську систему країн Центральної та 
Східної Європи, а також діяльність банків з 
іноземним капіталом у посткризовий період 
у зарубіжних країнах.

Викладачі кафедри банківської справи 
ТНЕУ підсумували виступи доповідачів, 
ґрунтовно розкрили питання присутності 
іноземного капіталу в банківській системі 
України та окреслили проблемні аспекти 
його функціонування на наших теренах. 

До обговорення доповідей активно 
долучалися студенти, які є членами 
наукового гуртка кафедри банківської 
справи «Банківський аналітик». У результаті 
дискусійної розмови учасники наукового 
семінару зробили висновок, що присутність 
іноземного капіталу на вітчизняному ринку 
має як переваги, так і недоліки. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Наслідки проникнення іноземного капіталу 
у вітчизняну банківську систему
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Наука народжується 
із насіння інтуїції, зародженої в здоровому глузді. 

СТУДЕНТСЬКЕ 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

ТНЕУ МАЄ НОВОГО 
ГОЛОВУ 

Відбулися звітно-виборчі збори 
студентського наукового товариства ТНЕУ, 
на яких були присутні проректор з наукової 
роботи Алла Мельник та голова Ради 
молодих вчених Григорій Монастирський.

Голова СНТ Університету в 2008-2010 
роках Володимир Фридель презентував 
здобутки наукового осередку студентів за 
цей період, а вони вагомі: організація та 
участь в міжнародних та всеукраїнських 
студентських наукових конференціях, 
проведення круглих столів, налагодження 
та практична реалізація договорів про 
співпрацю з студентськими науковими 
організаціями України та зарубіжних 
країн, активізація студентської наукової 
роботи на факультетах. За сумлінне й 
відповідальне ставлення до організації 
студентської наукової роботи, вагомий 
внесок у налагодження та поглиблення 
міжуніверситетських молодіжних 
наукових зв’язків, сприяння у становленні 
національного статусу Університету та 
з нагоди Дня науки України Володимир 
Фридель був нагороджений грамотою 
ректора ТНЕУ.

Відкритим голосуванням новим головою 
студентського наукового товариства 
ТНЕУ обрано третьокурсника факультету 
банківського бізнесу Андрія Бобанича, 
який представив власне бачення перспектив 
розвитку студентської науки в Університеті. 

Вітаючи нового голову, маємо надію, 
що СНТ ТНЕУ плекатиме досягнуте та 
впроваджуватиме інноваційні форми 
організації діяльності товариства.

Григорій Монастирський,
голова Ради молодих вчених ТНЕУ 

Міжнародна молодіжна організація 
AIESEC організовує набір студентів для 
професійних стажувань за кордоном. 
Це унікальна можливість для студентів, 
випускників і молодих спеціалістів  отримати  
досвід роботи в  міжнародній компанії, 
розвинути свої професійні та особисті якості, 
стати конкурентоспроможним фахівцем  на 
ринку праці. 

Ця програма надає можливість молоді: 
отримати професійну практику, застосувати 
свої знання  в провідних компаніях, 
працювати в команді молодих професіоналів 
з різних країн, розвивати професійні і 
особисті якості, почати будувати свою 
професійну кар’єру та реалізувати свій 
власний потенціал!

http://aiesec.te.ua/content/view/214/1/

20 травня 2010 року в Тернопільському 
замку відбулася студентська наукова 
конференція «ПАМ’ЯТКИ ТЕРНОПІЛЛЯ: 
ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА», присвячена 470-
ій річниці першої згадки про будівництво 
замку в Тернополі. Відтак, не випадково 
координатор роботи наукового заходу  - 
к.і.н., доцент кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства 
ТНЕУ Надія Білик використала як епіграф 
вірш Марії Баліцької “Осяяний Тернопіль”, у 
якому, зокрема, сказано: “Ще мить, і Замок 
збудиться зо сну і поцілує Небо малинове, 
молитву річка скінчить голосну, притишено 
загомонять діброви, і зійде Сонце на 
Тернопіль-град...” 

Співорганізатором конференції 
виступив Національний заповідник «Замки 
Тернопілля», зокрема його підрозділ – 
Центр пам’яткоохоронної та туристичної 
діяльності в Замку м. Тернополя.

У роботі конференції взяли участь 
студенти факультетів економіки та 
управління, банківського бізнесу, 
міжнародного бізнесу і менеджменту, 
українсько-німецького факультету. 

Доповіді студентів були присвячені історії 
та сучасному стану замків Тернопільщини, 
визначним мистецьким здобуткам краю. 
Під час конференції відбулися цікаві 
презентації замків у Збаражі, Тернополі, 
Бучачі, Теребовлі, Кременці, Чорткові, 
Золотому Потоці, Бережанах, Червоногороді, 
Буданові, Вишневці, які привабили всіх 

пам’ ятки терНопілля: історія та культура

Навчаючись у Тернопільському 
національному економічному університеті 
студенти не лише переймають досвід у 
мудрих викладачів та долучаються до 
кращих надбань вітчизняних та зарубіжних 
науковців, а й сповна розкривають свій 
потенціал та реалізовуються творчо.

19 травня в актовій залі вищого 
навчального закладу пройшов гала-концерт 
ХХ фестивалю обдарованої молоді ТНЕУ 
«Студентська ліра». Під час заходу відбулася 
презентація кращих виконавців факультетів, 
які брали участь у конкурсній програмі 
та було оголошено імена переможців 
фестивалю у різних номінаціях.

У номінації «За стремління до 
перемоги» перемогу здобув Україно-
німецький факультет. У номінації «За 
кращий сценарій» кращим став факультет 
комп’ютерних інформаційних технологій. 
У номінації «За багатожанровість» переміг 
факультет фінансів.

Дипломом III ступеня нагороджений 
Україно-нідерландський факультет 
економіки та менеджменту, дипломом 
II ступеня – ФЕУ, дипломом I ступеня – 
факультет ББ. Грамотами за кращі виступи 
у фестивалі нагороджені студенти Інна 
Дричик (ФЕУ), Микола Пугач (ФЕУ), 
Мар’ яна Когут (ФББ), Христина Сапуцька 
(УНФЕМ), Лілія Гритчук (УНЕФ), Ярослав 
Івашків (ЮФ), Олена Корнійчук (ФОА), 
Михайло Гримак (ФОА), Володимир Кенс 
(ФОА), Юрій Кушнірук (ФКІТ), Наталія Цар 
(ФМБМ), Тетяна Шарган (ФФ). 

Грамотами ректора університету за 
участь у фестивалі нагороджено юридичний 
факультет, факультет обліку і аудиту 
та факультет міжнародного бізнесу та 
менеджменту.

Переможцям фестивалю вручено кубки, 
цінні подарунки та грошові премії.

Студентська  ліра назвала 
переможців 

своєю загадковістю, багатою історією та 
неповторною енергетикою. Водночас варто 
виділити змістовні й креативні виступи 
про Бучацьку ратушу та творчість Івана 
Марчука. 

Метою науково-просвітницької акції 
було привернути увагу молоді до проблем 
збереження культурної спадщини в Україні. 
Студентська наукова конференція відбулася 
в контексті вивчення дисциплін «Історія 
української культури» та «Історія України», 
що становлять вагому українознавчу 
складову в діяльності кафедри ДІДУ.

Науковий захід став майданчиком 
для обміну думками та ідеями між 
представниками нової генерації українських 
інтелектуалів, місцем знайомств та творчої 
реалізації молоді.

Оксана Гомотюк,  д. і.н., завідувач 
кафедри документознавства, інформаційної 

діяльності та українознавства 
На світлині - учасники конференції

AIESEC  запрошує на професійні стажування

Організація роботи з творчою молоддю у вузах
Проректори з гуманітарних питань та 

виховної роботи вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації, заступники 
директорів з виховної роботи вищих 
навчальних закладів I-II р.а. зібралися 
16 квітня у стінах Тернопільського 
національного економічного університету 
на семінар “Організація роботи з творчою 
молоддю у вищих навчальних закладах I-IV 
рівнів акредитації”.

Привітав учасників семінару проректор 
ТНЕУ з питань гуманітарної освіти та 
виховання Богдан Адамик.

Досвідом планування та організації 
роботи із творчою молоддю у 
Тернопільському національному 
економічному університеті поділилася 
начальник Департаменту гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді 
ТНЕУ, заслужений працівник культури 
України Світлана Сорочинська; підходи до 
виявлення творчо обдарованої студентської 
молоді та організацію роботи з нею у 
Галицькому інституті імені В’ячеслава 
Чорновола запропонувала завідувач 
відділення гуманітарної освіти, виховання та 
студентських справ цього інституту Галина 
Атаманчук; організацією роботи з творчою 
молоддю у Кременецькому обласному 
гуманітарно-педагогічному інституті імені 
Тараса Шевченка (на прикладі студентського 
експериментального театру “Пілігрим”) 
поділилася проректор з гуманітарнх питань 

вузу Наталія Янусь; як організовується 
позааудиторна робота та залучаються 
студенти до художньої самодіяльності у 
Кременецькому медичному училищі імені 
Арсена Річинського розповіла заступник 
директора з виховної роботи училища 
Галина Голуб, а про організацію пошукової 
роботи та роботи з поетами-початківцями 
у Чортківському обласному педагогічному 
училищі імені Олександра Барвінського 
- заступник директора з виховної роботи 
даного училища Оксана Степанюк.

Як сказала головний спеціаліст, 
інспектор відділу професійної та вищої 
освіти Тернопільського обласного 
управління освіти і науки Теодозія 
Федорович, Тернопільський національний 
економічний університет не випадково був 
обраний базовим для проведення такого 
важливого заходу, адже у ТНЕУ - серед 
усіх вищих навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації, - найкраще поставлена 
робота із залученням творчої молоді до 
занять за інтересами; широко представлена 
художня творчість,  працюють численні 
гуртки за інтересами. Отож семінар мав на 
мені показати матеріальну базу, високий 
рівень організації роботи із залученням 
студентської молоді до творчості 
та злагоджену співпрацю ректорату 
Університету і Департаменту гуманітарної 
освіти та творчої самореалізації молоді.

Марія Баліцька



№6 (359), 31 травня 2010 р. 5

Відвертість 
подібна до бутона в серці людини, що розпускається із зрілістю душі. 

Викладач – це не робота, це – місія…
Одним з найважливіших стратегічних 

завдань на сьогоднішньому етапі 
модернізації системи вищої освіти України 
є забезпечення якості підготовки фахівців 
на рівні міжнародних вимог. Входження 
України до єдиного Європейського та 
Світового освітнього простору неможливе 
без сучасних вимог, щодо якості викладання 
у вищій школі, та розв’язання завдань 
з розробки та впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального 
процесу. Місія викладача вищої школи 
початку ХХІ ст. не тільки озброїти студента 
– майбутнього спеціаліста необхідними 
знаннями, уміннями і навичками у певній 
професійній сфері, але й, що вкрай важливо, 
розвинути в молодої людини такі важливі для 
подальшого професійного й особистісного 
зростання риси, як творчість, ініціативу, 
активність, самостійність, прагнення до 
постійного самовдосконалення, забезпечити 
умови для повної самореалізації її 
потенційних можливостей та здібностей. 
Ці обставини актуалізують проблему 
готовності викладача вищого закладу освіти 
до професійно-педагогічної діяльності у 
нових соціокультурних умовах.

Враховуючи вищесказане та з метою 
забезпечення високої якості викладання, 
упродовж другого семестру на кафедрі 
психологічних та педагогічних дисциплін 
щорічно проводяться заняття «Психологія 
та педагогіка вищої школи» для аспірантів 
першого року навчання ТНЕУ.

Органічною частиною викладацької 
праці, яка вирізняється своєю значимістю, 
засвідчує рівень професійної майстерності, є 
науково-дослідна робота аспірантів. Наукова 
спрямованість особистості викладача 
є живильним середовищем нових ідей, 
підходів, нестандартних рішень, могутнім 
інструментом впливу на формування 
творчої особистості. Важливе місце 
надається дидактичним основам навчання, 
формуванню умінь та навичок підготовки 
й проведення основних форм аудиторних 
занять (лекцій, семінарських, практичних, 
лабораторних), організації самостійної 
роботи студентів, реалізації системи 
контролю засвоєння знань, вмінь та навичок, 
використанню сучасних технологій у процесі 
навчання й виховання.

«Кажуть, якщо вмити кішку, то вона 
потім вже ніколи не буде вмиватись сама. 

Правда це, чи ні, але істина така: якщо 
людину чогось ВЧИТИ, вона ніколи цього 
НЕ НАВЧИТЬСЯ. Тому, якщо хочете, щоб 
Ваша кішка була чистою, вилийте на неї 
ковш бруду: вона відразу почне так ретельно 
вилизуватись, що стане чистішою, ніж була» 
(О.В.Скрипченко).

Підсумком навчання і заліковим 
завданням для майбутніх викладачів є 
захист навчально-методичного проекту, 
котрий включає розробку лекційного 
заняття у програмі Power Point та його 
презентацію перед колегами. Саме тут 
аспірант має можливість продемонструвати 
засвоєні знання, набуті вміння і педагогічну 
майстерність. На жаль, не всім педагогічний 
талант дається від народження… Якщо 
ж немає, - його обов’язково потрібно 
виховувати, розвивати у собі. А.С. Макаренко 
сподівався, що прийде час, коли майбутніх 
педагогів будуть навчати тому, як увійти в 
аудиторію, де і як стояти, як привітати, як 
усміхнутись і навіть як подивитись на своїх 
вихованців... 

На останнє заняття  курсу завітав 
неперевершений майстер слова, 
талановитий актор Тернопільського 
академічного обласного драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка, професор 
інституту мистецтв Тернопільського 
національного педагогічного університету 
ім В.Гнатюка, народний артист України 
В’ячеслав Антонович Хім’як. Гість провів 
майстер-клас з ораторського мистецтва; 
показав, як вдосконалювати техніку мови, 
поставити голос, правильно дихати, 
уникати м’язевих затисків, керувати 
власним психофізіологічним станом, 
настроєм, де брати емоції, як забарвлювати 
висловлювання інтонаційно, як утримувати 
увагу слухачів впродовж заняття… 

А ще В’ячеслав Хім’як  читав - та так, що 
перехоплювало дух. У ту мить здавалося, що 
душа злітає у повітря, і ви відчуваєте себе 
переможцем життя, незалежним і вільним. 
Аспірантам, безумовно, така зустріч була 
корисною і запам’ятається надовго. 

Віримо що кожен із них взяв для себе 
невеличку іскру вогню знань, який ми 
намагалися запалити, й понесе його далі до 
наукового пізнання, наукової творчості.

Оксана Коваль, 
ст. викладач  кафедри 

психологічних 
та педагогічних дисциплін

 «ця посада набагато ваговитіша за найвищі посади в державі». Платон Прослухавши курс лекційних та 
практичних занять з дисципліни «Педагогіка 
і психологія вищої школи», я ознайомилась 
із системою основних понять психології 
і педагогіки та з сучасними підходами 
до аналізу процесу навчання; навчилась 
застосовувати теоретичні знання на практиці, 
набула практичних навичок поведінки, 
ефективного ділового спілкування та 
комунікативної взаємодії. Виступивши 
з доповіддю та презентацією про свою 
наукову роботу, я поборола свій страх перед 
аудиторією. 

Тетяна Гончар,
аспірантка кафедри комп’ютерних наук

За освітою я викладач і вважав себе 
вже «досвідченим» викладачем, тому мав 
сумніви щодо корисності для себе цього 
курсу. 

На перше заняття я пішов швидше з 
почуття обов’язку. Але вже перші хвилини 
заняття, яке проводив професор Вихрущ, 
показали, що я помилявся: його педагогічна 
майстерність змусила мене зацікавитись 
темою лекції. Та не лише зміст був добре 
підібраний. Форма теж вдало поєднувалася 
із змістом. Я звернув увагу на те, що 
він говорить дуже розмірено, нікуди не 
поспішає… І все встигає! А ще Анатолій 
Володимирович любить задавати питання 
аудиторії, і кожен пропонує на них свою 
відповідь. Цей прийом активізації уваги 
аудиторії я обов’язково застосую у своїй 
подальшій роботі.

Не можу оминути увагою практичні 
заняття, які проводила Оксана Коваль, 
акцентувавши на інтерактивних методах 
проведення занять. Така ігрова форма сприяє 
кращому засвоєнню матеріалу.

Орест Кочан,
 аспірант кафедри інформаційно-

обчислювальних систем та управління

Навчальний курс «Психологія та 
педагогіка вищої школи» був досить 
корисним і залишив приємні враження та 
спогади. Стало зрозумілим, що основним 
завданням педагога-викладача при донесенні 
будь-якого матеріалу до слухачів є цілісне, 
гармонійне поєднання форми та змісту 
доповіді, лекції. Адже не завжди глибина, 
науковість та структурованість змісту 
викладання матеріалу забезпечать бажаний 
результат.

Хочеться також відзначити якість і 
комфортну атмосферу, притаманну лекціям 
і практичним заняттям даного курсу, 
що стало хорошим наочним прикладом 
професіональної педагогічної діяльності. 
Щиро дякуємо за це!

Наталія Починок, аспірант 
кафедри обліку у виробничій сфері

Курс дисципліни «Психологія і 
педагогіка вищої школи» був для мене 
надзвичайно цікавим. Я почерпнула для 
себе багато корисної інформації, яка 
неодмінно пригодиться мені у майбутньому. 
Викладачі, що читали дану дисципліну, 
справжні майстри своєї справи, які зуміли 
передати нам часточку свого досвіду, вміння 
та професіоналізму. Манера та спосіб 
викладання просто захоплювали і щойно 
закінчилося одне заняття, як ти з нетерпінням 
і цікавістю очікуєш наступне. Як правильно 
спілкуватися, виробляти дикцію, готуватися 
до занять, проводити пари, щоб в кінцевому 
результаті стати професійним педагогом… 
Це далеко не повний перелік того, чого 
зуміли навчити нас мудрі викладачі.

Отже, щира подяка Вам і успіхів на 
подальшій професійній ниві!!! А ми – Ваші 
сумлінні учні – неодмінно візьмемо до уваги 
всі зауваження, що пролунали у наш бік, 
та користуватимемося Вашими щирими 
порадами!

Надія Савка,
здобувач наукового ступеня кафедри

комп’ютерних наук

Слово - аспірантам:



Гострий розум 
знайде істину для себе. Смиренний розум знайде істину вище від себе.
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НАЙМИЛОСЕРДНІША 
ПРОФЕСІЯ

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ 
ЧЕРЕЗ 35 РОКІВ

З великою радістю і 
трепетом в серці я прочитала 
запрошення на зустріч 
випускників 1975-го року 
в рідному Тернопільському 
н а ц і о н а л ь н о м у 
економічному університеті. 
Тут же згадався 1975 рік, 
студентські безтурботні 
часи, одногрупники, 
однокурсники та мудрі, з 
великим життєвим досвідом 
викладачі. Ці спогади 
накрили хвилею емоцій мою 
душу, адже Тернопільський 
фінансово-економічний 
інститут (так тоді 
називався цей навчальний 
заклад) дав мені путівку в 
самостійне життя та хорошу 
спеціальність, яка мені стає у 
пригоді по сьогодні.

35 років я працюю на 
Буковині у місті Чернівці. 
Як і я, на Буковину 
за направленням вузу 
потрапили також мої 
однокурсники Цюпак 
Ярослав Степанович, який 
очолює обласне відділення «Укрпошти», з ним у місті Чернівцях 
пов’язала свою долю ще одна наша однокурсниця - Добреля 
(Цюпак) Алла Степанівна. Разом ми і приїхали на нашу зустріч, де 
сподівалися побачити решту однокашників, з якими колись сиділи 
в одних лекційних залах. Радісно було відчути, що мої сподівання 
виправдалися, тому що побачила багато колишніх сусідів по аудиторії 
та гуртожитку. 

Приємно також було побачити ще раз тих, хто досі пов’язує свою 
долю з долею університету. Насамперед ректора Юрія Сергія Ілліча, 
який разом з нами навчався на одному курсі. До речі, Сергій Ілліч – 
корінний буковинець. І звичайно, не можна оминути увагою той факт, 
що Президент України Віктор Ющенко, також наш однокурсник, був 
разом з нами на цій зустрічі. 

Гортаючи чудову книгу про нашу Альма-матер, подаровану під 
час ювілейних заходів, відчувала гордість за колишніх однокурсників, 
які сьогодні здобули наукові ступені та звання і стали знаними в усій 
Україні та за її межами. 

Хочеться відзначити чудову, на високому рівні, організацію 
зустрічі, вдало продуманий її перебіг, де знайшло місце спілкування 
з нашими викладачами, окремі з яких працюють досі (декан 
Шкарабан С.І., професор Тиркало Р.І.), а також з колишнім ректором 
Каніщенком Л.О. 

Все це послужило створенню теплої, зворушливої атмосфери 
серед присутніх в залі, навіяло чимало спогадів, якими ділилися 
викладачі та колишні студенти. Серед них були кумедні історії 
зі студентського минулого, які особливо всім запам’яталися. 
Зворушили всіх до сліз відеорозповіді та документальні кадри 
минулих років – першого і другого курсу - про практику, яку ми 
провели на сільськогосподарських ланах, спортивні зимові змагання 
на лижах та життя у гуртожитках. 

Дивлячись зараз на розбудований, добротний університет, 
усвідомлюючи весь нинішній потенціал навчального та наукового 
процесу в ньому, можна тільки гордитися, що я мала у свій час таку 
можливість здобувати тут професію. Тому я рада з того, що у моїй 
сім’ї моя донька та зять теж здобули економічний фах. Підростають 
онуки, і сподіваюся, що вони підуть по протореній стежині. А книга 
про Тернопільський національний економічний університет буде їм 
путівником у виборі майбутньої професії.

Можна тільки по-доброму позаздрити нинішній молоді, яка живе 
і навчається в широкому інформаційному полі, має вільний доступ 
до пізнання секретів професії. 

Молодь має можливість свободи слова на сторінках дуже 
змістовної газети «Університетська думка». Жодна вагома подія в 
житті університету не проходить повз увагу власного часопису. Тож 
ювілейні події також знайшли своє місце на шпальтах цієї газети. 
Завдяки головному редактору Марії Йосипівній Баліцькій, усі 
незабутні ювілейні зустрічі будуть вписані в історію вузу. 

Хочу скласти велику подяку від себе особисто та моїх 
одногрупників ректору Університету, доктору економічних наук, 
професору, академіку Академії економічних наук України Юрію 
Сергію Іллічу та оргкомітету за незабутню зустріч через 35 років.

Наталія Шаблико (Павлюк), група БП-45; 
заступник головного лікаря з кадрових питань
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

м. Чернівці, 27 травня 2010 рік 

У травні ми маємо два професійних медичних свята: 5 травня 
– Міжнародний День акушерки, 12 травня – Міжнародний День 
медичної сестри. 

Серед усіх професій, професія медичного працівника є 
найгуманнішою, найважливішою та найвідповідальнішою. Але 
серед усіх медичних професій наймилосердніша професія – професія 
медичної сестри.

Робота медичної сестри унікальна тим, що спрямована не тільки 
на лікування, але й на збереження здоров’я, на підтримання у здорової 
людини такого стану, при якому хвороба не зможе розвиватись.

Сестринська справа охоплює фізичний, психічний та соціальний 
аспекти життя, активно впливаючи на стимуляцію резервів здоров’я.  
Сфера діяльності медичної сестри – це кожна людина – здорова чи 
хвора, від немовлятка і до останніх секунд життя. Тому особливо 
складно зрозуміти, чому колись в нашій країні професія „медична 
сестра” була перейменована на „середній медичний працівник”? 
Чому в нас ця професія не є престижною, як у всьому світі? 
Чому в нас мінімальна заробітна плата? Чому вмілі і лагідні руки 
українських медичних сестер обслуговують половину світу? Чому 
медична сестра сприймається в Україні як особа, яка є „помічницею” 
лікаря та „обслуговує” лікаря”, а не є освіченим професіоналом, чий 
унікальний та значний досвід визнається усіма колегами та кого 
вважають рівним партнером в медичній бригаді?

Професія медичної сестри складна і багатогранна. Вона 
поєднує в собі особливі вимоги до професіоналізму і принципи 
гуманності, відповідальність і високий прояв милосердя. Може 
ці якості і не дозволяють багатьом з нас, хто на високому рівні 
володіє теоретичними знаннями і професійними навичками, шукати 
більшого заробітку, залишивши напризволяще хворих.

Дуже хотілось би до нашого професійного свята порадувати 
Вас успіхами в досягненні престижності нашої наймилосерднішої 
професії, дорогі мої колеги. На жаль, успіхів немає. А свято – є.

Тож, вітаю Вас, любі мої медичні сестри. Бажаю здоров’я, 
наснаги, витримки, невичерпного душевного потенціалу, яким Ви 
щедро ділитесь зі своїми підопічними, і всілякого сприяння долі, на 
що Ви гідно заслуговуєте!

Світлана Сєрікова,
головна медична сестра

студентської поліклініки ТНЕУ

колектив центру працевлаштування та зв`язків з 
випускниками з глибоким сумом сповіщає, що 1 травня 2010 
року на 23-му році життя перестало битися серце техніка 
центру працевлаштування та зв`язків з випускниками, 
життєрадісного, доброзичливого, чуйного юнака, 
справедливого, вірного і надійного друга  Богдана Фейла.

Ще студентом Богдан влився у робочий колектив Центру. 
Він з відповідальністю ставився до своїх обов’язків і невдовзі 
став душею колективу. Богдан був світлим промінцем, якого так 
швидко забрав Господь.

Колектив Центру працевлаштування та зв`язків з випускниками 
глибоко сумує з приводу передчасної смерті Богдана і висловлює 

співчуття рідним та близьким.
* * *

10 травня 2010 року зупинилося серце студентки групи 
мпД-22 факультету економіки та управління катерини 
яковлєвої.

Адміністрація та студенти факультету висловлюють глибоке 
співчуття батькам та рідним померлої.

Сумуємо...
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Людина повинна горіти - вогнем вівтаря, 
що спалює її зсередини, наближуючи тваринну первісність до Божественного. 

українознавство

До фестивалю долучилися і працівники бібліотеки ТНЕУ, які 
організували презентації видань, видавничих проектів видавництв,  
творчі зустрічі студентів та викладачів Університету з 
письменниками. У холі Університету було розгорнуто виставки-
продажі книг видавництва ТНЕУ “Економічна думка”, видавничого 
дому “Києво-Могилянська академія” та видавництва Львівської 
політехніки.

Першою була зустріч із лауреатом кількох літературних премій, 
письменником, викладачем української літератури Прикарпатського 
університету Степаном Процюком. Українською піснею привітав 
гостя народний аматорський вокальний ансамбль “Галичанка”, 
а студент факультету фінансів Сергій Балуцький продекламував 
вірші С. Процюка.

Наступною була зустріч з широковідомим в Україні 
громадським діячем, письменником, драматургом і поетом Василем 
Фольварочним. Одразу дві книги – “Стриножені коні” та “На 
приспаному вулкані” з циклу історичних романів “Симон Петлюра” 
презентував наш земляк, широковідомий в Україні громадський 
діяч, письменник, драматург і поет. Ці книги побачили світ у 
Тернопільському видавництві “Джура” напередодні 130-річчя від 
дня народження Симона Петлюри.

 Дні, впродовж яких проходила фестивальна програма, були 
насичені різними заходами, які, що є найважливіше, формують 
культуру читання у громадян.

так вважає доктор філологічних наук, професор, академік, 
головний редактор журналу «українознавство» 

та Збірника наукових праць ННДіу, директор Національного 
науково-дослідного інституту українознавства міністерства 

освіти і науки україни петро кононенко
Тернопіль 14 квітня 2010 року вітав учасників фестивалю 

«Джура-фест», а це понад 50 видавництв України, яких хвилює 
процес книгодрукування у нашій державі й нелегкі шляхи, які 
торує українська книжка до читача. Видавці зі своєю продукцією 
розташувалися у залі кінотеатру «Перемога». Тіснувато… Але 
ніхто не ображався, адже справа не у просторості. Видавцям 
сьогодні важливо переконати можновладців, щоби поставити в 
Україні належно видавничу справу рідною мовою. Бо коли людина 
спілкується чужою мовою, - вона мимоволі потрапляє у сфери 
чужого світу.

Потрібно зробити усе, щоби українські читачі бути забезпечені 
українською книгою.

Вітали гарний почин голова Тернопільської ОДА Ярослав Сухий, 
голова обласної ради Олексій Кайда, міський голова Тернополя 
Роман Заставний, видавці, духовні отці…

В рамках фестивалю «Джура-фест» письменники Петро 
Кононенко, Тарас Кононенко, Сергій Плачинда і Надія Істоміна 
– вчений секретар Національного науково-дослідного інституту 
Українознавства,  присутнофсті декана ФЕУ – Євгена Качана, 
завідувача кафедри українознавства д.е.н., професора Оксани 
Гомотюк, розповіли викладачам кафедри українознавства та 
студентам Університету про творення держави Україна, про роль і 
місце України на світовій арені…

Зокрема, Петро Кононенко наголосив: «Давайте будемо 
почуватися, що ми – еліта держави. Що відповідаємо за все, бо ми 
є носіями історії, долі, характеру. Задумаймось над  словами Тараса 
Шевченка: «Нащо нас мати привела?» Адже кожна людина має свою 
місію. Коли людина береться не за свою справу – тоді така справа 
нещасна і сама людина нещасна.

Петро Кононенко висловив свою радість з приводу можливості 
спілкування зі студентами відомої у державі вищої економічної 
школи, яку, власне, створив і очолював тривалий час Леонід 
Каніщенко, із яким його поєднують добрі приятельські стосунки, 
і закінчив свій виступ такими словами-звертаннями до юних 
сердець: «Ушинський сказав, що мова – найбільший скарб народу 
і її може створити сам народ. Навіть нову державу може створити 
народ, якщо збереже мову. Бережіть рідну мову. Сподіваюсь, що 
доля кожного з вас буде щасливою. Ви будете пишатися Україною, 
а Україна пишатиметься вами». Гість подарував декану факультету 
економіки та управління Євгену Качану свою працю  «Українці у  
світовій цивілізації культури», а декан гостю -  «Історію ТНЕУ».

Сергій Плачинда – видатний український письменник, старший 
науковий співробітник відділу літератури  ННДІУ, у творчості якого 
домінує економічна думка, на початку свого виступу зізнався, що 
дуже любить Дніпро і душею вболіває за долю могутньої ріки. Тому 
й написав роман «Ревучий». Потім розповів присутнім про духовну 
владу волхвів, про царя миру і його воєвод, про битву  готів у місті 
над Дніпром у 391 році…

Сергій Плачинда поступово скерував свій виступ до духовного 
виховання людей: «Без  духовності економіку не підняти. Потрібно 
виховувати державно-мислячих людей, бо поки що їх мало… Багато 
кандидатів наук, але мало науковців, які мають державницьке 
мислення», і, прощаючись, побажав студентам ТНЕУ стати 
господарями держави, бути українськими державцями, бо лише 
молоде покоління підніме Україну.

Марія Баліцька

ТЕРНОПІЛЬ – СЕРЦЕ УКРАЇНИ!

Знання історії дає нам можливість враховувати досвід минулих 
поколінь. Це велике надбання, яким не можна нехтувати, бо народ, 
який не знає своєї історії, легко можна знищити. Прикладом може 
слугувати кіноповість Олександра Довженка «Україна в огні», де 
німецький офіцер Ернест фон Крауз говорить своєму синові, що 
«українці – єдиний народ, який не вивчає своєї історії, тому його 
легко можна перемогти». Але офіцер не врахував того, що українці 
– народ згуртований і непереможний, сильний тілом і відважний 
духом. Отож, живемо, поки пам’ятаємо. Хіба можна забути тих, 
завдяки кому ми є на цьому світі; ті значущі події, завдяки яким 
маємо свою історію; таких відважних людей, які віддали своє життя 
заради кращого майбуття.

Щороку День Перемоги – день радості і гіркоти, день гордості 
і скорботи, свято слави і пам’яті усіх, хто віддав життя за свободу і 
незалежність нашої Батьківщини. Солдати Вітчизняної тоді у 45-му 
відвоювали світові сонце, весну, мрії… І якщо зараз сміються діти, 
плавиться сталь і пишуться книги, якщо колоситься хліб на полях, то 
це тому, що була Перемога!

У Вінницькому інституті економіки відбулася студентська 
конференція на тему «Друга світова війна очима діячів культури 
і мистецтва». Кожен із численних учасників висвітлював у своїх 
доповідях найцікавіші моменти подій того часу та окремих людей. 
Варто відзначити відеоролик Сергія Івченка та його доповідь 
«Велика вітчизняна війна у кінофільмі Л.Бикова «У бій ідуть лише 
старики». Особливої уваги заслуговують роботи Мирослави Гапчак 
«Друга світова війна у дзеркалі літератури (за творчістю Генріха 
Белля, Анни Ахматової та Пауля Целана); Олесі Цвень – «Велика 
вітчизняна війна у творчості О.Довженка» з уривком із фільму 
«Україна в огні»; Юлії Пантелімонової «Музика Великої вітчизняної 
війни»; «Велика вітчизняна війна у творчості Клавдії Шульженко» 
з демонстративним відеороликом Богдани Василишеної і «Зброя з 
гумором» (карикатуристи про війну) Тетяни Лесь.

В рамках конференції студенти інституту зустрілися з 
ветеранами Другої світової війни, які мають численні фронтові 
нагороди, – партизанкою, зв’язковою, розвідницею Надією Іванівкою 
Шинкаренко та викладачем ВІЕ і надзвичайною людиною Степаном 
Васильовичем Журавлем. Майбутні економісти організували для 
гостей святковий концерт, пошанували їх подарунками та квітами.

свято перемоги у вінницькому інституті економіки
Сонце, весну і мрії

відвоювали нам солдати Другої світової війни

6-7 травня 2010 року профспілковий комітет ТНЕУ організував 
та провів першість із настільного тенісу серед професорсько-
викладацького та адміністративно-допоміжного складу в залік 
весняної спартакіади.У змаганнях взяли участь 18 учасників та 
було сформовано 8 команд. Переможці визначалися у командному 
та особистому заліку.У командному заліку 1-е місце виборола 
команда ФМБМ (Калашников Г.Д., Верцімага А.В., 14 очок); 2-е 
місце –  команда ФББ (Сенів Б.Г., Бзовський О.Є, 13 очок); 3-е місце 
– команда кафедри спорту (Романович А.В., Чорненький А.І., 12 
очок); 4-е місце – команда УНФЕМ (Тимошенко С., Францишин О., 
11 очок). В особистій першості 1-е місце зайняв Романович Андрій 
(кафедра спорту), 17 очок; 2-е місце виборов Калашніков Геннадій 
(ФМБМ), 16 очок; 3-е місце – Сенів Богдан (ФББ), 14 очок; 4-е 
місце – Верцімага Андрій (кафедра спорту), 12 очок, п’яте місце – 
Павленко Ярослав (кафедра фізичної культури), 11 очок; шосте місце 
– Майстренко Сергій (центр комп’ютерних технологій), 11 очок.

Переможці та призери змагань нагороджені кубками, грамотами 
та медалями.

Едуард Маляр,голова спортивно-масової комісії
профкому ТНЕУ; Петро Левенець, головний суддя змагань

Першість із настільного тенісу  
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Лише та Любов, 
яка проявляється як терпимість і всепрощення, зцілює рани Серця.

Знайомтесь: Анастасія Демчук, 9 
років, учениця 3-Б класу тернопільської 
школи №24 - дипломант шкільного 
конкурсу-свята  «Коса - дівоча краса» у 
номінації «Найдовша коса» (довжина коси 
56 см., товщина (окружність) - 12 см.). 
Охоче допомагає мамі і бабусі готувати, 
а татові і дідусеві - майструвати.

Анастасія любить малювати, 
займається аплікацією з різних при-
родних і штучних матеріалів, активна 
учасниця класних і шкільних конкурсів, 
вишиває хрестиком, займається 
бісероплетінням, дуже любить читати. 
Має похвальні листи «За особливі до-
сягнення у навчанні». У 3 класі отримала 
Диплом (І місце)- «Юні математики», 
«Знавців української мови імені Яцика» - 
у школі І місце, на міському конкурсі - 5 
місце. Має Грамоту за «Каліграфію» та 
відзнаку «Золотий колосок» у конкурсі 
«Колосок». 

Діти Університету!“Літопис” 
Ірини Куликовської

Велика екскурсія...

КОЛИ КОХАЄШ...
Коли зранку ти п’єш каву,
Ти думаєш про неї, та ні не про каву,
А про ту ніжну, єдину, жадану
Біля неї завжди бути хочеш
І вже разом з нею пити свою каву.

Не можеш спати і жити без неї
Та що це з тобою? Можливо, ти п’яний?
Невже так дійсно буває?
У твоїх венах кров швидко закипає,
Але про це ще ніхто не знає.

Небо свої обійми відкриває.
Ти його просиш, молиш, благаєш:
“Віддай мені її, ти ж знаєш -
Я буду берегти і жити лиш нею…
Повір мені, я тобі обіцяю!”

Коли серед ночі ти в снах блукаєш
І раптом бачиш: її там немає.
Тебе це бентежить, тебе це вбиває...
Діагноз простий: любиш. Та ні, не любиш,
Ти просто – кохаєш.

Андрій Оріховський (УПЕП-31, ФЕУ)

Куликовська Ірина, солістка театру пісні 
«Літопис» (керівник – Іщук Р.), нещодавно 
стала лауреатом I премії VII Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв «Пісенні Медобори – 
2010», що відбувся у Гусятині Тернопільської 
області, лауреатом II премії Ювілейного 
X Міжнародного фестивалю українського 
естрадного мистецтва «Захід – XXI 
століття», що відбувся в Івано-Франківську, 
та володаркою першої премії фестивалю-
конкурсу “Студентська весна-2010”, який 
відбувся у Києві.

Вітаємо здібну студентку із творчими 
досягненнями! Бажаємо подальших перемог 
у вітчизняних та міжнародних конкурсах!

О, великі студенти, настав час повідати 
вам велику історію про велику екскурсію 
таких же великих і витривалих студентів!

Словом, 20.05.10. збірна студентів 
Університету  відправилась шукати пригоди, 
побачити і почути щось новеньке і цікаве, в 
напрямку Кам’янця-Подільського, а разом з 
тим і Хотина. Дорога до історичних пам’яток 
сама по собі була довгою, але час пролетів 
непомітно, ми не давали один одному 
сумувати, а тим більше рахувати хвилини 
довгоочікуваного прибуття. Першою точкою 
нашої екскурсії був Кам’янець – Подільський 
замок – вражаюче видовище, скільки всього 
ми почули, а скільки побачили, це не описати 
словами. При одному вході в замок очі 
розбігалися: хотілося все сфотографувати, 
все оглянути, інколи навіть не вистачало 
часу вислухати екскурсовода… Археологічні 
дослідження свідчать, що фортеця існувала 
в Х-ХIII ст.ст. Спочатку вона являла собою 
типову староруську дерев’яну оборонну 
споруду. Стіни та башти були в основному 
дерев’яними і лише частково кам’яними. 
В середині XVI cт. дерев’яні укріплення 
фортеці під керівництвом архітектора Йова 
Претвича були замінені кам’яними. 

Далі наша екскурсія поволі 
перебазувалася в Старе Місто, яке від 
фортеці відділяє міст. Найбільш дивне те, 
що річка навколо міста текла у вигляді 
петлі, в якій воно опинилося, і міст не був 
переправою через цю ж річку, а йшов вздовж  
неї. Старе Місто просто чарівне...

Наступною точкою нашої грандіозної 
подорожі був Хотин точніше – Хотинська 
фортеця, яка є однією з семи чудес України. 
Не зважаючи на проливний дощ, який нас 
там застав, грім і блискавку, ми відчули дух 
тих часів, тих битв і перемог, чого зичу і вам! 
Розташований на важливих транспортних 
магістралях, Хотин —  завжди привертав 
увагу завойовників. Із метою захисту від 
них була споруджена фортеця, яка пережила 
століття і бачила під своїми мурами полчища 
воїнів Османської імперії, повстанців Мухи, 
народних месників Дитинки, вояків Дмитра 
Вишневецького, Петра Дорошенка. Під час 
визвольної війни українського народу проти 
польської шляхти у Хотин двічі вступали 
війська Богдана Хмельницького.

Ось така розповідь… Сподіваюсь, я 
розпалила у вас бажання відвідати визначні 
місця нашої Батьківщини, і тим, хто там 
ще не бував, і тим, хто все це вже бачив.

Марія Цурік 
(ФЕУ, гр. МПД-31)

Разом із Тобою
До тебе прилину я птахом стосилим,
Скажу: “Я кохаю тебе до безтями!”
В промінні очей наших зродиться диво
Й палатиме вічно любові вогнями.

Ми в парі літатимем за небосхили.
Я - Сфінкс, ти - чарівна Жар-птиця.
І серце співає, і дужчають крила!..
Та враз - підлий постріл з рушниці...

Ми падаєм стрімко, шрапнеллю підкошені,
І вже нам ніколи не бачити висі,
Безумства польоту, небесної просині...
Та будем, як в небі, на рідній землиці.

Загояться рани, ми здружимось з досвідом.
В нас буде хатинка, і сад, і малеча...
Разом із Тобою стрічатиму досвідки
І клин проводжатиму в вирій лелечий.

Рустам Ергешов (МТС-21, ФАЕМ)

Мамина Любов
За обрій сонечко сідає,
Й так дивовижно, як ніколи,
Синява ковдра покриває
Мою доміку, мій Загорів.

І вечір всіх склика до хати,
Денні турботи закінчились.
“Вечерять” - стиха кличе мати
Своє дитя, що веселилось.

Воно прийде - маму обніме...
І оті ніжні рученята
Знімають втому, серце гріють...
Любити так лиш вміє мати!

Ніна Шульгат (ЕПП-22, ФЕУ)


