
Щастя - не нагорода за благородство, а саме благородство; не тому ми насолоджуємося щастям, що 
загнуздали свої пристрасті, - саме насолодження щастям робить нас здатними загнуздати їх.
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Шлях до успіху - це щоденна наполеглива праця,

Перспективи ТНЕУ
2 липня 2010 р. 

відбулася Конференція 
трудового колективу 
ТНЕУ, на якій ректор 
Університету, професор 
Сергій Юрій прозвітував 
про свою діяльність; 
було затверджено 
План перспективного 
розвитку ТНЕУ на 2010-
2010 рр.. і сформовано 
новий склад Вченої ради. 
Новостворена Вчена рада, 
зокрема, рекомендувала 
Міністерству освіти і 
науки України професора 
Задорожного З.-М. В. 
на посаду проректора з 
наукової роботи.

Довідка: Зеновій-Михайло 
Задорожний - випускник 
Тернопільського фінансово-
економічного інституту 1980 
року -  д.е.н.,  професор, 
в.о.зав.кафедри у виробничій 
сфері; має вагомі наукові 
напрацювання – одну моно-
графію, два підручники, 
12 навчальних посібників, 
2  брошури,  50  статей у 
наукових фахових виданнях 
та 62 статті у інших виданнях 
загальним обсягом понад 202 
д. а. Здійснює керівництво 
аспірантами.У грудні 2007 
р о ку  у с п і ш н о  з а х и с т и в 
д о кто р с ь ку  д и с е рт а ц і ю 
на   тему  „Внут р ішньо-
го с п од а р с ь к и й  о бл і к  в 
будівництві:  методологія 
та організація”  та отримав 
диплом доктора економічних 
наук. Зарекомендував себе 
в и с о ко к в а л і ф і ко в а н и м 
і  зд ібним педагогом  т а 
керівником. Користується 
повагою колег та має авторитет 
серед студентів. У 2008 р. 
був обраний „Людиною року-
2008” у Тернопільській області

Є заступником голови 
спеціалізованої Вченої ради 
із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій 
ТНЕУ.

Ініціатором розробки 
плану став ректор ТНЕУ, 
доктор економічних наук, 
професор,заслужений 
діяч науки і техніки 
України С.І.Юрій. Він 
упевнено обрав курс 
успіху, бо відчуває велику 
відповідальність перед 
молодими людьми, які 
прийшли вчитися, їхніми 
батьками, колективом та 
державою. Як відомо, у 
житті все взаємопов’язане: 
як сьогодні студентів 
будуть навчати, так 
завтра складеться не 
лише їх доля, а й майбутнє 
держави. На думку 
С.І.Юрія, шлях до успіху - 
це щоденна наполеглива 
праця, помножена на 
чіткий стратегічний план, 
орієнтацію на передовий 
світовий досвід, 
відкритість до співпраці 
з вітчизняними та 
зарубіжними партнерами.

Для того, щоби 
освіта, яку здобувають 
молоді люди в ТНЕУ, 
відповідала європейським 
та світовим стандартам, 
у вищому навчальному 
закладі переглядають 
зміст і методологію, 
конкретизують мету і 
цілі, удосконалюють 
організаційну структуру 
курсів і систему 
оцінювання. Це дозволить 
узгодити освітні пріоритети 
ТНЕУ з міжнародними.

Беззаперечним є 
факт, що ТНЕУ має 
значні досягнення у 

підготовці багатьох 
поколінь першокласних 
спеціалістів, а також у 
розвитку економічної 
науки в цілому. Але 
сьогодні попередні успіхи 
і визнання необхідно 
розглядати скоріше як 
трамплін для вирішення 
принципово нових 
завдань, які постають 
у зв’язку із назрілою 
необхідністю корінної 
модернізації освітнього 
процесу та наукової роботи 
вищого навчального 
закладу. Йдеться про 
необхідність забезпечення 
справжнього “прориву“ в 
усіх напрямках діяльності 
Університету.

Оскільки традиційні 
і донедавна цілком 
прийнятні підходи, 
організаційні форми та 
педагогічні методи не 
можуть сповна сприяти 
виконанню поставленого 
завдання, то ведуть пошук 
нових, більш дієвих і 
перспективних.

Тому перед науково-
педагогічним колективом 
ТНЕУ поставлено 
стратегічну мету - 
стати університетом-
провідником інноваційних 
ідей щодо змісту, 
методів  навчальної 
та наукової роботи, 
підходів до її організації 
та забезпечення. Віднині 
інноваційність стає 
пріоритетом і домінантою 
усіх сфер діяльності ТНЕУ.

Університет і всі його 
структурні підрозділи 
націлені на створення 
оптимальних умов 

для забезпечення 
особистісного і 
професійного розвитку 
шляхом активізації 
п р о д у к т и в н о г о 
мислення, самостійності і 
відповідальності кожного 
студента і викладача.

ТНЕУ тісно співпрацює 
з провідними навчальними 
закладами Канади, США, 
Великобританії, Швеції, 
Фінляндії, Німеччини, 
Польщі, Болгарії, Франції, 
Нідерландів, Данії, Греції, 
Китаю, Словаччини, Італії, 
Іспанії, Ірландії, Російської 
Федерації, Швейцарії, 
Австрії, Білорусі та інших  
країн. Університет має 
свою філію за кордоном 
- у Єревані, столиці 
Вірменії, що успішно 
конкурує на кавказькому 
ринку освітніх послуг 
з університетами США, 
Франції, Росії.

Значне розширення 
спектра експорту 
освітніх послуг, розробка 
і реалізація разом із 
зарубіжними партнерами 
найсучасніших освітніх 
програм, розширення 
практики запрошення 
відомих вчених і педагогів-
практиків, сприяння 
зростанню академічної 
мобільності студентів, 
систематичний характер 
наукових і мовних 
стажувань професорсько-
викладацького колективу 

Для колективу Тернопільського національного економічного університету першочергове 
завдання - інтеграція у європейський і світовий освітній та науковий простір. Це - процес 
достатньо складний і тривалий. Для того, щоб інтеграція відбувалася успішно, необхідно, щоб 
національна освіта була інноваційною, відповідала європейським та світовим стандартам; 
освітні послуги, які надає Університет, були конкурентоспроможними і в Україні, і поза її 
межами; суб’єкти освітнього процесу були зацікавлені у результаті своєї діяльності. Усі ці 
умови, що передбачають вирішення багатьох завдань, пов’язаних із кардинальними змінами, 
перебудовою  і реформуванням усієї системи освіти, врахувало керівництво ТНЕУ при 
розробці “Плану перспективного розвитку вищого навчального закладу на 2010-2020 рр.”   

помножена на чіткий стратегічний план, орієнтацію на передовий 
світовий досвід, відкритість для співпраці з вітчизняними та 
зарубіжними партнерами, - вважає ректор Тернопільського 

національного економічного університету, д.е.н., професор Сергій ЮРІЙ

Інноваційність
стає пріоритетом

Курс - 
на європейський 
освітній простір

Закінчення на 2 стор.



У бажаннях
виражається сутність людини (Спіноза).
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 Вчена рада УнІВерситетУ

 нашІ ВІтання!
У липні святкували свій ювілей 

доцент кафедри фінансів Вінницького 
ІЕ Людмила Миколаївна Клівіденко, 
прибиральниця Ксенія Миколаївна 
Купрата, інженер групи організації 
навчального процесу Любов 
Володимирівна Буковська, завідувач 
кафедри економічної теорії ВІЕ Наталія 
Миколаївна Найдич, доцент кафедри 
фізичної культури Михайло Михайлович 
Борейко, сторж-черговий Калуського 
НКЦ Іван Олексійович  Драган, охоронець 
служби охорони Йосип Степанович 
Басістий, лікар-дільничний терапевт 
студентської поліклініки ТНЕУ Галина 
Богданівна Варзарь,  інженер НДВГ 
“Наука” Ольга Михайлівна Гребенік.

Вітаємо ювілярів Університету 
і щиро бажаємо Здоров’я, Сонця у 
зеніті, доброти і щастя повен дім, 
нехай у серці розкошує літо і соняхом 
квітує золотим!

2 липня 2010 р. - одразу після 
Конференції трудового колективу, 
новообрана Вчена рада Університету, 
на якій головував ректор, професор 
С.І.Юрій, затвердила звіт про 
виконання навчального навантаження 
професорсько-викладацьким складом 
за 2009-2010 навчальний рік (доп. 
доцент М.І.Шинкарик); підсумувала 
літню заліково-екзаменаційну сесію 
студентів денної форми навчання у 
2009-2010 н.р. (доп. доцент М.П.Чорний); 
рекомендувала до аспірантури та 
магістратури випускників Університету 
2010 року (доп. доцент М.П.Чорний); 
затвердила програми курсів дисциплін 
кафедри інженерного менеджменту та 
дисциплін кафедри німецької мови (доп. 
доцент М.І.Шинкарик). Далі Вчена рада 
рекомендувала до друку монографії 
“Фінансові важелі подолання бідності в 
Україні” за редакцією О.П.Кириленко; 
“Громадські організації і держава: 
взаємовідносини в умовах формування 
громадянського суспільства в Україні 
(теоретико-правові аспекти) (автор 
В.М.Кравчук); “Капіталізація  банківської 
системи України: сучасний стан, 
проблеми, шляхи та перспективи 
зростання” (автори Р.І.Тиркало, 
Н.М.Ткачук); навчальні посібники 
“Економічна інформатика: технології 
обробки економічної інформації 
(автори Т.В.Смачило, С.В.Бабій, 
В.В.Муравський), “Міжнародна 
економіка: інтеграційні аспекти” (автори 
К.В.Пазізіна, А.В.Уніят), “Математика” 

(для підготовчого відділення для 
іноземних громадян) (автори О.Т.Іващук, 
С.А.Пласконь, О.С.Башуцька) та 
навчальні посібники із присвоєнням 
грифу “Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України”: “Історія економіки 
та економічної думки” (автори В.В.Козюк, 
Л.А.Радіонова), “Національна економіка” 
за редакцією А.Ф.Мельник; “Історія 
держави і права зарубіжних країн” (автор 
А.В.Грубінко); “Психологія управління” 
(автори В.Я.Брич, М.М.Корман) (доп. 
доцент М.І.Шинкарик). 

Вчена рада Університету уточнила 
теми кандидатських дисертацій, змінила 
наукового керівника дисертаційного 
дослідження викладачу кафедри 
економічної теорії Тетяні Сліпченко, 
надала повторну академічну відпустку 
аспріантові 4-го року навчання за 
державним замовленням кафедри 
економічного аналізу Тарасу Вівсянику, 
рекомендувала до друку наукові видання: 
“Журнал європейської економіки” 
(Т.10, 2010 р.),  збірник наукових праць 
молодих вчених ТНЕУ “Наука молода”, 
№1 (13) за 2010 рік, “Вісник ТНЕУ” №3 за 
2010 рік, “Світ фінансів” №3 за 2010 рік. У 
конкурсних справах Вчена рада обрала 
на посаду професора кафедри фінансів 
Василя Григоровича Дем’янишина та 
рекомендувала Міністерству освіти і 
науки України професора Задорожного 
З.-М.В. на посаду проректора з наукової 
роботи ТНЕУ.

Марія  Шелестовська, 
Вчений секретар ТНЕУ

 ВІЗит ВІце-преЗидента ФондУ «ЄВропа 
XXI» В тнеУ

Болонський процес – це процес 
реформування вищої освіти, 
спрямований на інтеграцію 
європейського освітнього 
простору з метою підвищення 
конкурентоздатності освітніх послуг 
та забезпечення потреб сучасного 
суспільства. У рамках Болонського 
процесу формується Європейський 
простір вищої освіти.

Україна стала учасником 
Болонського процесу в 2005 році. 
Починаючи з травня 2005 року в системі 
вищої освіти України запроваджено 
важливі кроки з реалізації положень 
Болонського процесу.

У Тернопільському національному 
економічному університеті 
принципи Болонської декларації 
активно впроваджуються. У 2007 
році вищий навчальний заклад 
вступив до Європейської Асоціації 
Університетів, найбільшої європейської 
університетської структури, 
однієї з ключових інституцій, що 
скеровує та реалізовує завдання 
Болонського процесу в країнах Європи. 
Загальновідомо, що метою Болонської 
міжурядової реформи є створення 
Європейського простору вищої освіти 
до 2010 року на засадах економічної 
автономії, взаємного визнання освітніх 
ступенів і кваліфікацій, зрозумілості 
дипломів і ступенів через створення 
спільної триступеневої структури 
освіти та гарантування її якості.

У 2008 році ТНЕУ приєднався 
до Великої Хартії Університетів – 

міжнародної асоціації. Підписуючи 
хартію, ТНЕУ підтвердив свою 
належність до академічної 
співдружності, що долаючи політичні 
та соціальні бар’ єри формує принципи 
інтеграції Європи у світове суспільство. 
Хартія підтверджує основні цінності, 
права та обов’ язки університету як 
ключової інституції суспільства. 

25 травня за сприяння Міністерства 
освіти на науки України та 
Інформаційного центру Європейського 
союзу Тернопільського національного 
економічного університету вищий 
навчальний заклад відвідала Галина 
Усатенко, віце-президент Фонду 
«Європа XXI» – організації, що сприяє 
процесам утвердження демократичних 
цінностей та інтеграції України до 
Європейського Союзу як способу 
забезпечення розвитку України 
як європейської демократичної 
держави. Вона провела для студентів 
факультету фінансів та факультету 
міжнародного бізнесу і менеджменту 
лекцію на тему «Інтеграція України в 
європейський освітній простір» , на якій 
розповіла про демократичні процеси в 
Україні, Болонський процес та підняла 
питання отримання молоддю якісної 
освіти.

Інформаційний центр ЄС ТНЕУ 
планує продовжити співпрацю з 
Фондом «Європа XXI» , що дасть змогу 
запровадити проведення подібних 
лекцій в університеті на постійній 
основі.

Інформаційний центр ЄС ТНЕУ

Шлях до успіху 
- це щоденна 

наполеглива праця
Закінчення. Початок  на 1 стор.

в зарубіжних вузах і компаніях, 
інтенсифікація міжнародного 
наукового співробітництва через 
проведення наукових конгресів, 
інтернет-конференцій, активізація 
спільних досліджень і публікація їх 
результатів, створення спільних із 
зарубіжними партнерами наукових 
і методичних центрів, здійснення 
публікацій у зарубіжних виданнях, 
активне залучення до  міжнародного 
співробітництва молодих викладачів 
і аспірантів - такі, на наш погляд, 
найважливіші складові успішного 
руху ТНЕУ на шляху  до основної 
стратегічної цілі - перетворення 
Університету в інноваційний, 
конкурентоспроможний освітній 
і науковий центр, який займає 
достойне місце у європейському 
освітньому просторі...

У 2009 році ТНЕУ пройшов 
чергову акредитацію, підтвердивши 
IV рівень й отримавши право 
здійснювати освітню діяльність 
протягом десяти років.

Ректор ТНЕУ не тільки ставить 
завдання перед колективом, а 
й бере на себе зобов’язання. 
Насамперед завершити будівництво 
гуртожитку на 385 місць, сучасної 
електронної бібліотеки, почати 
поетапне будівництво плавального 
басейну, архіву, складських 
приміщень, ремонт гуртожитків, 
забезпечити їх необхідним 
обладнанням, відкрити спортивні 
тренажерні зали для студентів і 
викладачів, здійснити благоустрій 
території Університету, оновити 
автомобільний парк, поліпшити 
якість медичного обслуговування 
студентів і працівників, створити 
всі умови для відпочинку колективу 
на університетських базах... Тому 
попереду - копітка праця студентів, 
викладачів, працівників на благо 
Університету.

Детальніше у “Віснику ТНЕУ” 
(Газета в газеті “Свобода”, №52)
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Річ не перестає бути істинною 
від того, що вона багатьма не визнана (Спіноза).

Родино,  знаю, настав нелегкий для вас період сесії і зовсім немає 
часу читати газету нашого славного Університету. Проте, якщо ти 
вже переглядаєш ці рядки, то запрошую тебе, любий читачу, до моїх 
роздумів про навчання у Ванкуверському інституті BCIT.

Не дразнюся, але сесія тут уже закінчилася, і студенти з 
нетерпінням очікують на доленосні (для декого) результати іспитів. 
Проте і почався весняний семестр значно раніше, ніж у нашому ВУЗі 
- восьмого лютого. Тому все справедливо.

Почну з програми. Якщо ви думали, що у всіх навчальних 
закладах Північної Америки студенти самостійно вибирають 
навчальні предмети, то це просто найпопулярніше припущення. 
Насправді, BCIT – досить особливий ВУЗ. Якщо ти навчаєшся на 
стаціонарі, то вибирати доводиться лише програму, напрямок, а вже 
дисципліни є включеними і обов’язковими для вивчення.

Будь-який навчальний заклад повинен створювати сприятливу 
обстановку для навчання. І хоча BCIT передбачає, що 50% 
відводитиметься на домашню роботу, інша половина проводиться 
саме в навчальних аудиторіях. Тому ці приміщення повинні 
бути особливо добре підготовленими. Цьому аспектові даний 
інститут, звичайно, приділяє значну увагу. Це включає хороше 
освітлення, відповідні меблі, необхідну температуру і санітарні 
умови, а також повний мультимедійний пакет – комп’ютер, 
проектор, полотно, динаміки, швидкісний інтернет. До речі, усі 
приміщення студентського містечка обладнані безкоштовним для 
студентів високошвидкісним безпровідним інтернетом. Навіщо 
так наголошувати на мультимедійних можливостях? Однією 
із характерних рис BCIT є акцент на презентаційних навичках 
студентів, для чого використовується дана техніка, а також на 
груповій роботі (далі).

Якою б не була обстановка, атмосферу створюють люди, а в 
даному випадку – викладацький склад. Із тих викладачів, із якими 
мені доводилося працювати, кожен був непростою та неординарною 
особистістю із значним досвідом у відповідній сфері, а також просто 
цікавими співрозмовниками та цінними порадниками. Не забуду, 
як після чергового іспиту один саме із цих викладачів просто пив 
пиво в пабі та насолоджувався початком канікул разом зі своїми ж 
студентами.

Якщо ти починаєш власний, навіть малий, бізнес, обмірковуєш 
можливі компанії для працевлаштування чи просто збираєшся 
зробити якийсь вагомий крок, завжди є люди, з якими варто 
порадитися. А тому, чим більша організація, тим вагомішим є 
колективний підхід до вирішення проблем. 

Діловий світ приймає тенденцію до все більшого переважання 
групового підходу пошуку рішень та розробки будь-якого роду 
проектів. Саме до цього тебе підготовляють у BCIT: хоча частка 
групових проектів у підсумковій оцінці не така і велика – 10-20% 
- вони забирають майже половину часу, відведеного на домашню 
роботу, а що головне – дають найкраще практичне застосування, а 
отже, і засвоєння вивченого матеріалу студентом. Правда, можна 
робити ці проекти вдома, в публічних місцях чи нічних клубах, 
проте набагато зручніше і продуктивніше займатися цим після 
занять на території студмістечка. Для цього і будь-якого виду 
навчальної діяльності чи просто відпочинку передбачено спеціальні 
приміщення, і місця вистачає для всіх охочих. Є можливість, навіть, 
провести групову зустріч у спеціально відведених кімнатах, також 
обладнаними необхідною навчальною технікою.

живуть студенти весело...
«Відстрілявся», або How BCIT facilitates your studying

Від сесії до сесії 

Бібліотека – це ідеальне місце для індивідуального навчання: 
дуже тихо й ненав’язливо, і ніхто не вижене тебе, бо має початися 
пара. Усі необхідні книги є доступними, проте, зазвичай, в одному 
примірнику, що може стати значною незручністю. До речі, студенти 
купляють необхідні для навчання книги і платять за них, за нашими 
мірках, шалені гроші – до 200 долларів, але розцінюють це більше як 
частину плати за навчання.

«Де б перекусити?» Незвичне для нас питання є ледве не дилемою 
для канадських колег. 

«За» і «проти» потрібно зважити стосовно кількох місць, 
подібних до нашої їдальні, а далі іде «Professor Mugs Pub and Grill» 
(заклад типу ресторану), «Tim Horton’s» (популярна в Канаді мережа 
закладів, що в основному спеціалізуються на пончиках, проте зараз 
значно виходять за ці рамки), а також можна випити чашку такої 
бажаної та шанованої кави «Starbucks».

Тепер найцікавіше. 
Не лише ми кажемо «в здоровому тілі здоровий дух». Менеджмент 

BCIT надзвичайно пильно ставиться до того, щоб створити усі 
необхідні умови для студентів. 

У розпорядженні студентів знаходиться спортзал, де грають 
футбол, баскетбол та бадмінтон, тренажерний зал, тенісні корти, 
футбольне поле, сквош, волейбольні зали, настільний теніс, стіна для 
занять альпінізмом та парова кімната. 

Усе (окрім стіни для скелелазіння) є безкоштовним. 
А для лінивих спортсменів нещодавно встановили «ігровий 

куток», де за допомогою консолей PS3 чи XBOX можна пограти усі 
перечислені вище види спорту і навіть більше, тільки віртуально.

Доволі незвично, але тут усі п’ють воду «з крана». Проте якість 
цього винятково важливого компоненту нашого раціону дуже висока. 
У кожній будівлі інституту розміщено по кілька спеціальних станцій 
зі звичайною чистою водою.

При будь-якій позанавчальній проблемі найкращим помічником 
студента BCIT є студентська асоціація. 

До комперенції цього органу входить багато, деколи 
ексклюзивних, функцій: проведення виборів серед студентів, 
облаштування корпусів, соціальна, медична, юридична та інші 
допомоги, а також безліч ініціатив. І це вже точно інтересно. Добре, 
якби належну допомогу чи стимули отримували й студенти ТНЕУ в 
період сесії...

Хоча у BCIT сесія просто неймовірно важка і насичена – в 
середньому сім іспитів за чотири дні, заохочення тут значно солодші. 
Music in the morning – перша ініціатива студентської асоціації: у 
найбільш людному приміщенні, або The Big Hall як називають його 
студенти, протягом майже двох-трьох годин звучить жива музика - 
музиканти грають на фортепіано. 

Елегантно та комфортно. 
Zyn Lounge – не менш цікавий проект. Цього року відбувався вже 

вдруге і планується, що стане щосесійним. 
Щоб студенти уникли таких небажаних, проте частих в період 

сесії стресів, кожен охочий може розслабитися під чарівною дією 
шийного масажу – і вперед до успішного написання іспиту!

Надіюся, і в нас усе міняється винятково на краще і вже зовсім 
незабаром за програмою обміну студенти із закордону більше 
тягнутимуться до нашого вищого навчального закладу.

Легкої та успішної вам сесії!
Іван Чайківський, група МУНІД-31

 На світлині - випускники Тернопільського національного 
економічного університету 1975 року, які знайшли себе у житті і є 
прикладом для нинішніх студентів рідної Alma-mater

На світлині - допитлива студентська молодь Університету
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Якщо ви хочете, щоби життя усміхалося вам, - подаруйте йому спочатку свій 
гарний настрій (Спіноза).

1  ве р е с н я  2 0 0 9  р о к у  газета 
«Університетська думка» оголосила кон-
курс на вказану у заголовку тему. Протягом 
навчального року студенти і працівники 
Університету активно брали участь у 
конкурсі, надсилаючи малюнки, світлини 
і розповіді. Ми захоплено милувалися 
краєвидами на світлинах Олександра 
Вашківа,  дізналися, що «У кожній людині є 
Сонце» (Леся Джуровська) і що «Гармонія, 
присутня у людині, може охопити Всесвіт» 
(Віталій Кічак), хто  буде економістом «Зі 
співучою душею» (Соломія Хома), а хто 
«Закоханий в... дощ» (Оксана Воронюк), 
хто «Зігріває Душу почуттям Любові» 
(Валентина Гірна), а хто є «Відданим без-
межно» (Ольга Свірська), хто закоханий в 
«Осяяний Тернопіль» (Марія Баліцька), а 
хто радіє, що «На білім світі є Ти» (Алла 
Бінцаровська), хто «Уміє побачити Диво!» 
(Марина Нагара), а хто любить «Великі 
екскурсії» (Марія Цурік, Христина Кізима 
і Христина Лендюк), хто шанує «Мамину 
Любов» (Ніна Шульгат), а хто щасливий 
у коханні (Наталя Кузик, Рустам Ерге-
шов, Ірина Гнасевич, Марія Ладишко, 
Андрій Оріховський, Оксана Балуцька...). 
Але найбільше любить гори, простір й 
далечінь Надія Ротман, яка надіслала 
на конкурс десятки цікавих світлин і 
розповідей. Отож у червні, з нагоди Дня 
журналіста України, Надія отримала від 
редактора газети «Університетська дум-
ка» Марії Баліцької  веселкову парасольку 
й авторську книгу «Містична Троянда».

Начальник відділу інформації та 
зв'язків з громадськістю Олена Васильків 
подарувала переможниці - від ректора 
Університету - ручку, яка «сама записує 
найцікавіші миті життя», а начальник 
Департаменту гуманітарної освіти та 
творчої самореалізації молоді Світлана 
Сорочинська разом зі своїм заступником 
Аллою Бінцаровською вручили активній 
студентці Грамоту від ректора ТНЕУ 
Сергія Юрія. Дякуємо усім, хто був з нами 
упродовж 2009/2010 навчального року, 
зичимо Вам й надалі жити в гармонії з 
Природою.

Я люблю гори, простір, 
далечінь...

Пробач, 
щоби прощеним бути

Вільна

Пробач того, на кого злість тримаєш,
Ти не  тварина,-  серце людське маєш.
Пробач когось, щоб і тебе простили, -
Сказав Господь, щоб люди в щасті жили.

Марія Ладишко, 
першокурсниця ФББ

Розтинаю небо 
виймаю жар з долонь 
шукаю хмари десь за небокраєм 
ковтаю сонце разом із зірками 
й на землю падаю туманом 
наскірзно вітер відчуваю 
йому одному довіряю 
із ним себе собою відчуваю 
стаю прозора аж легка 
до неба я лечу повільно 
й назад не повернусь
я ВІЛЬНА…

Надія Ротман,
студентка групи РК-43, ФОА

У Форосі Храм Господній 
благословляє гори, море, простір й 

далечінь...

Цвітуть троянди біля підніжжя гори 
Ай-Петрі

Димлять Карпати в переддень грози і 
стрімко мчить  вперед Чорний Черемош...

Кримські гори і Карпати
можна в серці поєднати

У Саках небо пахне морем... Хмарки 
Дельфінами пливуть... І падають в долоні 

зорі , - у цьому Щастя вища суть!
Милувалася Україною Марія Баліцька

Бачити, чути і відчувати, -
Так пізнається Світ
Той, що сотворений із благодаті
Тому мільйони літ…
У ньому панують строгі закони, -
І непорушні вони:
Коряться їм дельфіни, дракони,
Люди, жар-птиці, слони…
Гори ростуть за їхнім велінням,
Ріки течуть в океан…
Божі закони постійні й незмінні,
Мудрі і чесні, як Пан –
Він все продумав до крапелини:
Сонця незгасне тепло,
Місяць і зорі, - все для людини, -
Роси й дзвінке джерело…
Коли усі рівні, - не смій панувати:
Подумай про Совісті звіт.
Бачити, чути і відчувати, -
Так пізнається Світ!

* * *
Чаша Серця жадає Живої Води, -
Випить до дна її не поспішай…
Диво Любові приходить завжди,
Як Світу Закони сповняє Душа.

Марія Баліцька

Відчуття Світу


