
Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші 
воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. (Павло Чубинський)
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1 вересня -День Знань
У Тернополі навчання 

розпочнеться цікавими 
темами: «Рідне місто моє» 
і «Гордість Тернополя – 
Соломія Крушельницька», 
якій напередодні Дня 
Незалежності України 
встановили у Тернополі 
перший у світі пам’ятник.

На відкриття монументу 
співачці світового рівня 
зійшлися тисячі тернополян 
і гості нашого осяйного 
міста. У 22 роки співачка 
залишила Тернопіль і 
поїхала спочатку у Львів 
та Київ, а потім в Італію. 
Своїм талантом Соломія 
Крушельницька прославила 
Україну в світі набагато 
більше, ніж багато політиків.

За право називати велику 
Соломію своєю мешканкою 
борються десятки міст 
світу. Але вона була на-
самперед тернополянкою. 
Отож, вилита у бронзі 
Соломія повернулася додому 
- у сонцесяйний Тернопіль.  

Вельмишановні викладачі та студенти 
Тернопільського національного 

економічного університету!
Щиросердечно вітаю Вас із найбільшим 

національним святом українського народу – Днем 
незалежності України!

День незалежності – це свято пам’яті про цілі 
покоління наших предків, що творили націю 
і боролися за державність, а також час, коли 
варто подумати про день завтрашній, про нашу 
відповідальність. Ця визначна дата навіки 
увійшла в історію молодої держави, започаткувала 
нову епоху в житті нашого народу, законодавчо 
закріпила його вікові демократичні прагнення до 
національного відродження, духовної свободи, 
економічного зростання, культурного піднесення.

Незважаючи на складні історичні перипетії, що 
зустрічалися на шляху становлення незалежності, 
ми зуміли зберегти головне багатство країни – 
людей з великим потенціалом творчого інтелекту, 
які вміють перемагати та утверджувати авторитет 
своїм досвідом та енергією, професіоналізмом 
і компетенцією. У час, коли Україна постала як 
незалежна держава, Ви робите гідний внесок до 
скарбниці загальнолюдських набутків.

Любіть і радуйте новими успіхами та 
досягненнями свою країну, своє місто, рідних та 
друзів. Нехай невичерпним буде джерело Віри, 
Надії і Любові до України! Хай сподівання на 
краще майбутнє нашого народу, прагнення до 
єдності та порозуміння будуть провідною зорею 
Вашої діяльності!

З повагою 
ректор Тернопільського національного економічного 

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

Щороку в нашому Університеті відбуваються 
численні концерти, святкові програми, які завжди 

перетворюються на феєричні шоу, де студенти мають 
змогу продемонструвати свої таланти та креативність. 

Закінчення на 4 стор.

День Незалежності України - 
найбільше 

національне 
свято 

українського 
народу!

НАША СОЛОМІЯ!
Театр “Ла Скала” в тиші 

потонув — Лилось зі сцени 
в зал “Аве, Марія!” Душевно 
так... Аж Сам Господь почув. 

В Італії співала Соломія!  

Приспів:     Соломія! 
Соломія! України світла мрія! 
Донька славного народу — 
знана із Заходу й до Сходу...  
Неповторний, Божий голос, 
— мов достиглий житній 
колос... України світла мрія 
— Соломія... Соломія!

Народну пісню несла у 
світи —  Їй щедро Всесвіт 
благодаті сіяв... 

Шляхетно Відень 
устеляв квітки, — Як в 
Австрії співала Соломія.  

Вшановує народ ім’я 
Доньки! Яскрава Зірка — 
нації Лелія...

...В райськім саду, де не 
біжать роки, 

Співає досі наша Соломія.
Марія Баліцька 

Тернопільський національний 
економічний університет  

уже неможливо уявити без 
обдарованих, ініціативних і 

творчих студентів!



Ти знаєш, що ти - Людина! Ти знаєш про це, чи ні? Усмішка твоя - єдина, 
Мука твоя - єдина. Очі твої - одні. (Василь Симоненко)

2 №9 (362), 1 вересня 2010 р.

   світла істина веде Мене до щастя...
Вважаю, що для щастя треба зовсім 

мало... Варто лише знати, чого ти хочеш 
у цьому житті. Я ж крокую життям, 
слідуючи такій світлій та простій істині: 
“Просіть і дасться вам; шукайте, і 
знайдете; стукайте, і відчинять вам. 
Адже кожен, хто просить, одержує; хто 
шукає, - знаходить; хто стукає, тому 
відчиняють”(Мт.7,7-8). 

Постійно самовдосконалююся і 
намагаюся жити в гармонії з природою, 
прагну віднайти рівновагу життя, ясність 
розуму, перемогу над пристрастями, 
мужність у стражданнях. 

Мабуть, як і кожна дівчина, з 
раннього віку я цікавлюся модою, але 
для мене це не просто красиві світлини 
в журналах і шопінг. Я займаюся 
декором, оздобленням одягу власноруч, 
інколи навіть шию!А також захоплююся 
іноземними мовами, англійською та 
німецькою зокрема, чим завдячую 
рідній ТСШ 29 з поглибленим вивченням 
іноземних мов. Саме там вчителі 
прищепили мені любов до вивчення 
країнознавства, літератури США, Англії. 

Я впевнена, що вступ саме до ТНЕУ 
на Україно-Нідерландський факультет 
економіки та менеджменту (міжнародний 
маркетинг) стане наступним етапом мого 
знайомства із економікою, культурою 
зарубіжних країн. Намагатимуся 
здійснити свою мрію та в майбутньому 
отримати шанс на професійну практику за 

кордоном, що дасть можливість розвитку 
особистих і професійних якостей, почати 
будувати свою професійну кар`єру та  
реалізувати свій власний потенціал, що, 
перш за все, сприятиме подальшому 
процвітанню України! 

Оксана Маринович - випускниця 
Тернопільської спеціалізованої школи 1-3 
ступенів №29 із поглибленим вивченням 

іноземних мов, а тепер студентка Україно-
Нідерландського факультету економіки та 

менеджменту ТНЕУ

 Молоді вчені - Майбутнє університету!

На Тернопільщині 
побільшає офіцерів 

запасу 

Тернопільщина в очікуванні 
офіцерського зорепаду. 120 студентів 
Тернопільського національного 
економічного університету, які 
пройшли дворічний курс навчання 
у Центрі підготовки офіцерів запасу 
31 липня склали військову присягу 
на вірність українському народові. 
Урочистий ритуал відбувся на 
плацу 11-ї Тернопільської окремої 
гвардійської артилерійської 
бригади 13-го армійського корпусу 
Сухопутних військ Збройних Сил 
України.

За словами начальника Центру 
підготовки офіцерів запасу ТНЕУ 
полковника Володимира Гукалюка, 
всіх 120 студентів, які готувалися 
за спеціальностями « Бойове 
застосування механізованих 
частин і підрозділів» та « Бойове 
застосування артилерійських 
частин і підрозділів», атестовано 
до присвоєння військового звання 
«молодший лейтенант запасу».

– Орієнтовно, наказ про 
присвоєння тернопільським 
студентам офіцерських звань Міністр 
оборони України підпише наприкінці 
серпня, – повідомив полковник 
Володимир Гукалюк.

Офіцер також зазначив, що сама 
програма підготовки спланована 
так, що впродовж двох років один 
раз на тиждень студенти займаються 
за так званим розпорядком 
військового дня. Під керівництвом 
провідних викладачів Академії 
Сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного зі Львова, за 
плечима яких чималий досвід на 
командирських посадах у військових 
частинах української армії, студенти 
опановували військову справу. Крім 
того, активно сприяло навчальному 
процесу майбутніх офіцерів запасу 
командування 11-ї Тернопільської 
окремої гвардійської артилерійської 
бригади. Зокрема, усі практичні 
заняття проходили на її навчально-
матеріальній базі. Тут студенти мали 
змогу ознайомитися та вивчити 
зразки техніки й озброєння, якими 
оснащені Збройні Сили України.

Починаючи з 2008 року, вже 
втретє студенти Тернопільського 
національного економічного 
університету стають офіцерами 
запасу.

Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

Тернопільський національний 
економічний університет — провідний 
науковий центр України. Про це свідчать 
і рейтинги Міністерства освіти і науки 
України, й визнання наших здобутків 
у державі та за кодоном, і результати 
наукової та організаційної діяльності 
молодих вчених і студентів Університету, 

що гуртуються довкола Ради молодих 
вчених та студентського наукового 
товариства. За словами одного з 
керівників профільного Міністерства: 
«За роки свого функціонування 
Рада молодих вчених ТНЕУ стала 
полігоном формування інноваційних 
ідей молоді, її науково-методичним 
центром, позиціонуючи себе як 
сучасна корпоративна організація, 
здатна впоратися з найскладнішими 
завданнями». Таке високе визнання 
покладає на нас високу відповідальність 
за збереження та примноження наукових 
традицій рідного Університету.

Для тих, кого манить невідомість 
наукового пошуку, завжди відчинені 
двері наших молодіжних наукових 
організацій. Приходьте, ми станемо 
Вашими надійними провідниками 
в країну непізнаного. До речі, Рада 
молодих вчених та студентське наукове 
товариство ТНЕУ розташовані в 
головному корпусі Університету (кабінет 
1103). 

Керівництво Університету створює 
всі можливості для якнайповнішої 
реалізації й розвитку молодими вченими 
та студентами своїх наукових задатків. 
І це не випадково, адже саме нам, 
молодим, з допомогою й підтримкою 
досвідченого покоління наших 
вимогливих та мудрих наставників 
втілювати в життя стратегічні орієнтири 
Аlma-mater в ХХІ столітті. Нове століття 
— це час стрімких змін, тому треба 
використовувати кожну можливість для 
здобуття, пошуку й плекання нового 
знання, що є запорукою особистого 
процвітання, добробуту родини, 
могутності й конкурентоздатності рідної 
України. З Днем Знань!

Григорій Монастирський, 
голова Ради молодих вчених ТНЕУ

На світлині - докторанти ТНЕУ 
Володимир Мартинюк та Григорій 

Монастирський представляють свої праці; 
внизу - Актив студентського наукового 

товариства ТНЕУ



З 29 липня по 1 серпня у Москві (Росія) 
відбувся чемпіонат Європи з веслування 
на байдарках і каное серед молоді до 
23 років. У складі каное-четвірки на 
дистанції 1000 метрів першим став 
студент факультету банківського 
бізнесу Тернопільського національного 
економічного університету, майстер 
спорту України Костянтин Мельничук.

Щиро вітаємо Костянтина 
Мельничука з перемогою на чемпіонаті 
Європи і бажаємо досягати нових 
спортивних вершин!
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Життя - це можливість. Скористайся нею! Це - краса. Захопися нею! Це - мрія. Здійсни її! 
Це - виклик. Прийми його! Це - удача. Шукай цю мить! (Настанови Матері Терези)

Літо – пора відпочинку. Кожен з 
нетерпінням чекає цього омріяного часу, 
покладаючи на нього нові надії та сподівання, 
очікуючи чогось цікавого та незабутнього. 
Буде то вдала поїздка, гарно проведений час 
чи просто літній роман.    

Бідні студенти – їм доводиться найважче. 
Недоїдають, недосипають, але все ж таки 
нашкрібають трохи грошенят, щоб хоч 
трішки відпочити. Проте  деяким щастить 
більше. Турботливі батьки, переживаючи 
за свої чада, ладні віддати все, аби тільки 
їхня любляча дитина після виснажливого 
(за її словами) навчання насолоджувалась 
літом на всі 100! Тож мандрують вони 
морями-океанами нашої і не тільки країни, 
розтринькуючи батьківські кошти. Деяких 
батьки спроваджують до діда й бабці в село, 
мовляв старенькі давно не бачила внуків, 
скучили та й господарство величеньке, 
тому треба допомогти. Тож хотячи цього чи 
ні, деякі опиняються на «зеленому полі» з 
лопатою в зубах, змушені ще й пильнувати 
господарку, яку кохані дідо з бабою на 
старості літ розвели аж надто велику. 

А що робити тим, хто не має можливості 
їздити по закордонних круїзах за татусеві 
гроші чи  шкваритися на сонці, сапаючи 
городи в селі? 

Альтернатива є, і то дуже кльова! 
Фестивалі! А їх влітку ну ду-у-у-же багато! 
Тут можна і відпочити, і музику наслухатись 
і помандрувати досхочу! Спакував 

Невгамовна пора принесла море позитиву
як я провела літо...

 Вітаємо Костянтина 
Мельничука 

з перемогою!

наплічник, взяв намет та спальник – і гайда 
в дорогу! Головне – не забути прихопити 
компанію хороших друзів, тоді відпочинок 
буде вдалим!

Скажімо, цьогоріч особисто я встигла 
побувати на трьох фестах: Форт-місія, Потяг 
до Яремча і Славське – Rock. 

Міжнародний фестиваль мистецтв “Fort.
Missia 2010” проходив на кордоні з Польщею. 
Родзинкою фесту був відкритий доступ до 
трьох фортів – оборонних споруд, які діяли 
ще за часів Першої світової війни. На цю 
територію можна потрапити тільки раз на 
рік і тільки на фестиваль. Тут можна було 
не тільки «доторкнутись» до історії, а також 
споглядати цікаві перформенси, інсталяції та 
альтернативне візуальне мистецтво.

Власне, великий плюс цьогорічного 
фесту  – це наявність театральної сцени. Тут 
можна було відпочити від всієї буденності 
і метушні і, за задумом організаторів, 
«врятувати драму», що усі бажаючі 
успішно і робили, зручно умостившись  
на солом’яному амфітеатрі. Свої роботи 
презентували театри з усієї України.

«Потяг до Яремча» - один чи не 
найкращий з усіх фестивалів, на яких я була! 
Чудові гурти, мінлива і непередбачувана 
карпатська погода, але разом з тим море 
позитиву і, звичайно ж, гори, гори і ще раз 
гори!

Славське – Rock також міжнародний 
фестиваль, про що свідчить прекрасна 
організація і підбірка музикантів. Крім 
споглядання незабутньої краси навколо 
(треба сказати, що місцинка досить-таки 
мальовнича), кожен бажаючий міг взяти 
участь у створенні картонного містечка, 
проявити фантазію у боді-арті, спробувати 
себе у гончарній справі, а ввечері, після 
закінчення концерту, насолодитись 
переглядом фільму під відкритим небом 
(чим не романтика?). А хто не лінувався, 
той ще й по довколишніх горах полазив і 
чорницями поласував. Одна з найдовших 
канатних доріг на горі Тростян – краєвиди 
ще ті, просто дух забиває!

Наразі літо завершується, і часу до 
початку навчання не так вже і багато. Проте 
і ці останні сонячні дні можна провести 
незабутньо у колі друзів на природі. 
Особисто в мене ще попереду сплав по 
Дністру і музичний фестиваль на Львівщині! 
Побачимось у вересні!

Надія Ротман, ФОА, переможниця 
конкурсу “Я люблю гори, простір, далечінь”

Іванна Чайковська 10 років є 
учасницею танцювального колективу 
ТНЕУ “Т.А.Н.Г.о”. Конкурси, фестивалі, 
концерти  і численні репетиції забирали 
чимало зусиль, але  привітна і завжди 
усміхнена Іванна на все знаходила час. 
А коли вивільнялася хвилинка, - охоче 
бралася малювати.

Сьогодні Іванна Чайковська отримає 
студентський квиток першокурсниці 
факультету фінансів, який, віримо, 
гідно представлятиме і у навчанні, 
і у культурно-мистецькому житті 
Університету!

 "Краща ТанцІВниця 
Т.а.н.Г.0-2009"щиро вітає багатотисячне 

студентство Тернопільського 
національного економічного 

університету із Днем Знань і бажає 
усім оптимізму, впевненості у власних 
силах, жаги до знань і любові до життя 

й запрошує до своїх лав.

З метою здійснення вчасної 
постановки на військовий облік 
студентам-призовникам денної форми 
навчання (1, 2, 3 курси) необхідно:

- прибути до Тернопільського 
міського військового комісаріату по вул. 
Тролейбусній, 5, каб. 210 і

пред’явити - приписне посвідчення.
Студенти денної форми навчання, 

відраховані з навчального закладу за 
неуспішність, за недисциплінованість і 
у разі їх поновлення для продовження 
навчання, втрачають право на відстрочку 
від призову у Збройні Сили (ст.17 
п.4 Закону України “Про загальний 
військовий обов’язок і військову службу”).

Постановка на військовий облік буде 
здійснюватися з 13 вересня 2010 року.

Ігор Андрушків, начальник військово-
облікового відділу ТНЕУ

Студентам-
призовникам-2010

Профком студентів 

Студентська поліклініка 
ТНЕУ, дбаючи про здоров’я 
молоді Університету, здійснює 
консультативний прийом лікарів 
за спеціальностями: терапія, 
отоларингологія, акушерство-
гінекологія, дерматовенерологія; надає 
кваліфікаційну медичну допомогу, у т.ч. 
невідкладну; інші послуги.

Адреса Студентської поліклініки:
м.Тернопіль, вул.Львівська, 11
Тел. 53-01-23 (з 9 до 17 години)

Будьте здорові й щасливі!
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І тобі рости й не в’януть зроду, Квітувать в поемах і віршах, Бо в тобі - великого народу 
Ніжна і замріяна душа. (Василь Симоненко)

Діти Університету! Іринка Кушнір — лауреат Міжнародного 
фестивалю «Захід — ХХІ століття»   (м. 
Івано-Франківськ) та Міжнародного 
фестивалю «Твоя казка» (Болгарія), 
Тетяна Гриник —   лауреат 
Всеукраїнського фестивалю духовної 
пісні «О, Мати Божа, о, Райський 
Цвіте» (м. Тернопіль), Всеукраїнського 
юнацького конкурсу сучасної пісні 
“Пісня серця” (м. Львів), Всеукраїнського 
фестивалю «Цвіт вишиванки» та ін. Тарас 
Мельник — переможець телепроекту 
«Караоке на майдані» у нашому місті. 
Приємно, що Ірина Новомлинська 
цьогоріч стала переможцем відбіркового 
туру всеукраїнського телепроекту 
«Х-Фактор», в якому продовжить 
боротьбу за вихід у фінал у вересні 
місяці. А влітку учасники колективу 
Тетяна Гриник та Катерина Іванчук разом 
із працівниками університету Оксаною 
Корзун та Світланою Сорочинською 
репрезентували українську культуру 
у Польщі.  За високий мистецький 
хист та виконавську майстерність, 
популяризацію українського слова, 
пісні, культури колектив неодноразово 
нагороджений грамотами та подяками 
управління освіти і науки Тернопільської 
обласної держадміністрації, обласної та 
міської рад, адміністрації ТНЕУ.

Театр пісні “Для тебе” веде активну 
концертну діяльність. Він — незмінний 
учасник обласних та міських свят, 
фестивалів, концертів, театралізованих 
дійств, благодійних шоу – програм 
та акцій. Пісні у виконанні колективу 
звучать на хвилях музичних програм 
національних та обласних радіо та 
телеканалів.

Колектив постійно підтримує творчі 
зв’язки з вокальними та хореографічними 
колективами, творчими особистостями 
міста й області.

Студентів, які бажають 
розвивати свій талант у театрі 

пісні «Для тебе», 
чекаємо у Департаменті 

гуманітарної освіти та творчої 
самореалізації молоді ТнЕУ 

(вул. Львівська, 11; тел. 47-58-59).

Саме таку молодь об’єднує театр 
пісні «Для тебе». Яскраві костюми, цікаві 
пісенні та  театралізовані  композиції 
надовго запам’ятовуються глядачам. 
А кожний виступ учасників театру пісні 
— справжнє свято і для студентства, і 
співробітників, й особисто для ректора 
Університету Сергія Юрія.

Театр пісні “Для тебе” 
Тернопільського національного 
економічного університету  створений у 
2007 році. Художній керівник колективу 
— поет- пісняр Алла  Бінцаровська. 

В основному складі театру пісні 
вокальні гурти: «Струни серця» (старша 
вікова категорія (18-22 роки), «Діадема» 
(старша вікова категорія (17-19 років), 
«Краплинки» (молодша вікова категорія, 
а також окремі солісти-вокалісти. У 
колективі займається підготовча група 
віком 5-7 років. Загальний склад театру 
пісні — 36 юних обдарувань.

Одним із пріоритетних напрямів 
діяльності колективу є розвиток сучасної 
дитячої і молодіжної української  пісні.

У репертуарі театру пісні “Для 
тебе” сучасні патріотичні, духовні, 
ліричні, жартівливі пісні,  музичні 
вистави, тематичні літературно-музичні 
композиції.  

У творчому доробку колективу казки-
мюзикли «І знову казка подарує диво», 
«Бублики — у в’язочці, а дива — у 
казочці», «Котилася писаночка».

Серед учасників колективу — 
чимало переможців міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних, обласних 
та міських мистецьких фестивалів – 
конкурсів.  Солістка театру пісні Тетяна 
Шарган є лауреатом Міжнародного 
мистецького фестивалю дитячої та 
молодіжної пісні ім. Г.Моріса (м.Кельци, 
Польща), Міжнародного фестивалю 
естрадного мистецтва «Зорепад» 
(м.Коломия), Всеукраїнського конкурсу 
– огляду «Нові імена України»  (м. Київ),  

Театр пісні “Для тебе” 
об’єднав обдарованих, 
ініціативних і творчих 

студентів ТнЕУ

Знайомтесь: улюблений синочок 
заступника декана ФДПМП ТНЕУ  

Мар’яна Миколайовича – 
Святослав Тріпак.

Святослав – другокласник школи-
садочка №35. Любить музику, особливо 
співи. Вчиться грати на скрипці, 
фортепіано й на гітарі. Охоче малює, 
займається спортом, відвідує бальні 
та спортивні танці і радо носить квіти 
своїй матусі Ярославі.

Закінчення. Початок  на 1 стор.

Сокровенне...

Кохання неможливо забути,
Його неможливо здолати –
Воно проникає в душу 
І прямо в серце цілить,
Проходить крізь віки й століття.
Воно не згасає за мить,
Його несила пригасити,
І біль той гіркий придушить.
Кохання – це сила навіки!  

Ірина СЛИМАК, гр. ЕПП-21, ФЕУ


