
Зустрічали Блаженнішого хлібом-сіллю – на 
вишитім рушнику. Спочатку поважний гість разом 
із в. о. ректора ТНЕУ А. І. Крисоватим, прорек-
торами та студентами – членами ТУСК «Обно-
ва» (голова Тернопільського міського товариства 
– п’ятикурсник ФЕУ Віталій Бойко) помолилися 
в університетській капличці Різдва Пресвятої 
Богородиці, а потім переповнена актова зала 
університету стоячи і гучними оплесками вітала 
поважного Велета Сили і Духу.

- Патріарх Йосиф Сліпий – це Постать, яка своє 
життя свідомо посвятила Богові й рідному краю, 
Україні і справді може в дуже гарний спосіб послужити 
як приклад для кожного з нас, – після спільної молитви 
розпочав бесіду Любомир Гузар. - Тернополяни повинні 
бути дуже гордими, що в цій околиці, у селі Заздрість 
народилася і в Тернополі навчалася така Людина. 

Блаженніший, відповідаючи на численні запитан-
ня, розповідав про те, що цікавить тернопільське 
студентство. Присутні відчули, що Архиєпископ, не-
зважаючи на свій поважний вік,  чудово знає потреби 
і бажання молодої людини. Наприклад, на запитання: 
«…наскільки важливо для молодої особи бути благо-
родною», Любомир Гузар відповів так: «Благородність – це стан душі, з яким ми зустрічаємо на-
ших ближніх. Благородна людина, зустрічаючи на вулиці перехожих, не просто швиденько минає їх, 
а задає собі питання «Що доброго я можу тобі зробити, чим допомогти?». І найменше, що можна 
зробити – усміхнутись зустрічному. Благородність актуальна сьогодні більше, ніж будь-коли».

Архиєпископ розтлумачив присутнім, що означає бути вільними, наголосивши, що «Воля 
– це можливість робити добро»;  пояснив молодим людям важливість дошлюбної чистоти 
і подолання страху перед відповідальністю; порадив не перейматися чутками про кінець 
світу, а на запитання «В чому полягає щастя» – відповів, що почувається щасливим, тому 
що сприймає життя таким, яким воно є і задовільняється усім, що приходить в життя… 
«Взагалі, щастя полягає у внутрішньому спокої. Люди стають нещасними, коли шукають 
лише слави і багатства. Щастя – не любити, а бути любленим, коли ти усвідомлюєш, що Бог 
тебе любить. Це нелегко зрозуміти, але, усвідомивши, усе в житті здається легким».  

Під час спілкування із Блаженнішим Любомиром Гузаром в.о. ректора ТНЕУ, професор А. І. 
Крисоватий підкреслив, наскільки важливою є духовна підтримка Верховного Архиєпископа  у 
дні, коли університетська родина глибоко сумує з приводу смерті ректора С.І.Юрія.

Приємним  дарунком для Блаженнішого Любомира Гузара була пісня «Боже Великий Єдиний, нам Україну 
храни». Храни, Боже, Україну і дай нам таких Духовних Провідників, як Блаженніший Любомир Гузар.

ТНЕУ осиротів…
Плакало небо дощем…
На перехресті вітрів листям вкри-

вавсь серця щем…
На перехресті доріг Доля спинила 

свій Шлях – у Виміри Інших Світів 
злетів Сизокрилий Птах…

…Минає 40 днів, як не стало рек-
тора нашого університету, доктора 
економічних наук, професора Сергія 
Ілліча ЮРІЯ.

Молимося, щоби Ласкавий Господь 
поселив його душу у місці Світлому і 
сотворив йому Вічную Пам’ять.

Забирає Господь в Небеса
Тих, кого вибирає Сам,
Й поселяє, де ніжна Краса –
Відпочинок привітним очам.
В світі іншому Світло ясне;
Вічний спокій для серця й душі…
І нікого цей Шлях не мине…
Гідний Слід на Землі залиши…
Перехід так подібний до сну,
Щоб прокинутись в іншім саду
Й зберегти – немов ніжну весну –
Свою душу: завжди молоду…
Й примостившись посеред хмарин,
Стерегти рідний край, сад і дім;
Милуватися цвітом жоржин
Й Многа Літа бажати УСІМ!
…Ми колись всі до Бога підемо.
А поки що для Бога живемо… 

(Закінчення на 8-9 стор.)

ТНЕУ – ОСИРОТІВ...

сказав під час зустрічі зі студентами і працівниками Тернопільського національного 
економічного університету та з вірними краю  Верховний Архиєпископ УГКЦ, Блаженніший 
Любомир Гузар, який приїхав до Тернополя з нагоди відзначення 120-ліття від дня народження 
Патріарха Йосифа Сліпого.

 «Благородність – це стан душі, з яким 
ми зустрічаємо наших Ближніх» -
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4 грудня 2012 року у залі засідань Тернопільського національного економічного університету 
відбувся телеміст зі штаб-квартирою НАТО (Брюссель). 

«НАТО: 
змІцНЕННя бЕзпЕкИ шляхОм СпІВРОбІТНИцТВА»

                  Міжнародна інформація

Для проведення інтерактивної конфе-
ренції до вищого навчального зак-
ладу завітали: підполковник Томаш 
Тшчінськи, військовий атташе Посоль-
ства Польської  Республіки в Україні, пол-
ковник  Геннадій Коваленко (Генераль-
ний штаб Збройних сил України).  

У зустрічі зі студентами та представ-
никами засобів масової інформації міста 
Тернополя також взяли участь в. о. рек-
тора ТНЕУ, д.е.н., професор Андрій 
Ігорович Крисоватий та депутат обласної 
ради Степан Барна.

Модератором зустрічі був директор 
Інституту Європейського Поступу Еду-
ард  Ільїн.

Учасниками інтерактивної конференції 
стали студенти та професорсько-ви-
кладацький колектив Тернопільського 
національного економічного університету.

Співпраця між Україною і НАТО у сфері 
освіти і науки

Під час прес-конференції були 
обговорені основні питання співробіт-
ництва між Україною та НАТО шляхом 
здійснення проектів і заходів у сфері 
освіти та науки.

Військовий аташе Посольства Польсь-
кої Республіки в Україні Томаш Тшчінськи 
розповів про шлях приєднання до НАТО 
їхньої країни. «У 1994 році Польща заяви-
ла, що вона готова стати членом НАТО, 
- розповів підполковник. – А у 1995 році 
ми взяли участь у миротворчій операції у 
Боснії і Герцеговині. Цим ми підтвердили, 
що спроможні бути повноцінним учасни-
ком Північноатлантичного Альянсу. Туди 
спорядили один батальйон. Я також був у 
числі цих військових і пам’ятаю, скільки 
там було роботи».

 Представник генштабу Збройних сил 
України полковник Геннадій Коваленко 
відзначив, що співпраця збройних сил 
нашої країни з Північноатлантичним 
Альянсом з кожним роком збільшується: 
«Ми хочемо вивчати досвід Польщі щодо 
вступу у члени НАТО. Наразі триває 
дуже активна робота, і наше завдання 
полягає у її збільшенні».

 Директор Інституту європейського 
поступу Едуард Ільїн наголосив, що у 
разі вступу нашої країни до альянсу, 
побільшає інвестицій у нашу країну: 
«Перш за все, НАТО – це безпека. Країни, 
які є членами альянсу, захищені. В них 
інвестори не бояться вкладати гроші».

 Але, незважаючи на плідну співпрацю 
нашої країни із країнами членами НАТО, 
довіра до альянсу в Україні з кожним 

роком меншає, заува- 
жив в.о. ректора ТНЕУ 
Андрій Ігорович 
Крисоватий: «Наразі 
підтримують ідею 
вступу до Північно-
атлантичного Альянсу 
всього 17% населення, 
ці показники змен-
шились, порівняно 
із попередніми рока- 
ми. Проте в Західній 
Україні 68% підтриму-
ють цю ідею. Для нас, 
як для науковців, вступ 
є важливим, адже це 
сприятиме співпраці 
між нашою країною і членами НАТО».

У рамках телемосту, що тривав більше 
години, бачення  питання співпраці з 

боку Альянсу презен-
тувала доктор Герлінда 
Неус, голова секції Де-
партаменту Публічної 
Дипломатії НАТО 
(Брюссель). 

 Присутні мали змо-
гу поставити запитан-
ня доктору Герлінді 
Неус та отрима-
ти на них вичер- 
пні відповіді. 

 Актуальність тема-
тики та зацікавленість 
аудиторії забез-
печили прове- 
дення теле-

мосту зі штаб- 
квартирою НАТО у Тернопільському 
національному економічному університеті.

Після телемосту відбулася зустріч 
керівництва університету – в. о. ректора 
ТНЕУ А. І. Крисоватого, проректора з 
науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки)  Б. Л. Луціва, начальника Відділу 
міжнародного співробітництва ТНЕУ 
І. О. Ліщинького з військовим атташе 
Посольства Польської  Республіки в 
Україні Томашем Тшчінськи, полковни-
ком  Геннадієм Коваленко (Генеральний 
штаб Збройних сил України), директором 
Інституту європейського поступу Едуар-
дом Ільїном, директором Чорноморської 
бізнес-ліги Михайлом Колібабчуком.

Тернопільський національний 
економічний університет вчить молодих 

людей самостійно приймати рішення

Вітаючи гостей, в. о. ректора ТНЕУ 
Андрій Ігорович Кри-
соватий сказав: «Ми 
відкриті до налагод-
ження співпраці. Наш 
університет знахо- 
диться поза політи-
кою, наша основна 
ціль – виховати мо-
лоду людину й на-
дати їй максимум 
інформації. Ми не 
переконуємо молодих 
людей, не нав’язуємо 
їм свою думку, а 
вчимо їх приймати 
рішення самостійно. 

Наші студенти та випускники навча-
ються та працюють в різних країнах 
світу, викладачі стажуються за кор-
доном. Тому маючи такий досвід, тре-
ба зміцнювати підходи до навчання 
студентів. Нам особлива цінна увага 
таких фахівців, як Ви, до нашого вищо-
го навчального закладу».

Під час зустрічі директор Чорно-
морської бізнес-ліги Михайло Колібабчук 
запропонував започаткувати проход-
ження практики студентів ТНЕУ у по-
сольствах для того, щоб молоді люди 
мали змогу на практиці вивчити ведення 
документації в цих установах.

 Проректор з науково-педагогічної ро-
боти (міжнародні зв’язки)  Б. Л. Луців 
зауважив: «Ми робимо добру справу і хо-
чемо підкріпити її конкретними кроками, 
наповнити змістом співпрацю з центром 
НАТО. Адже студенти Тернопільського 
національного економічного універси-
тету цікавляться інтеграційними про-
цесами й прагнуть бути залученими до 
такої співпраці».

Директор Інституту європейського 
поступу Едуард Ільїн запропонував си-
стемно підходити до співпраці та по-
бажав Тернопільському національному 
економічному університету стати тим 
інформаційним центром, що формувати-
ме студентську думку.

Військовий атташе Посольства 
Польської  Республіки в Україні Томаш 
Тшчінськи висловив бажання продо-
вжувати співпрацю з Тернопільським 
національним економічним універси-
тетом, приїжджати до ВНЗ з цікавими 
лекціями про досвід співробітництва 
Польської Республіки з НАТО.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Координатор роботи наукового захо-
ду - к.е.н., доцент кафедри банківської 
справи Ольга Олегівна Іващук, вітаючи 
учасників круглого столу, відзначила, 
що такі дискусії в сучасних умовах є 
вкрай необхідними, оскільки відомо, 
що істина народжується у порівнянні, 
та вказала на актуальність обраної те-
матики, підтвердженням чого є пере-
повнення засобів масової інформації 
дослідженнями експертів щодо перспек-
тив провідних світових валют. 

Перед учасниками наукового диспуту 
виступили: д.е.н., професор, в.о. ректора 
ТНЕУ А. І. Крисоватий, д.е.н., професор, 
проректор з наукової роботи З.-М. В. За-
дорожний,  д.е.н., професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки) Б. Л. Луців, які закцентували ува-
гу присутніх на важливості й актуальності 
обраної теми і підкреслили важливість 
уміння застосувати на практиці набуті 
знання заради прийняття правильних 
рішень.

Декан факультету банківського бізнесу 
ТНЕУ  - к.е.н., доцент  В. О. Ткачук розповів, 
що студенти факультету є надзвичайно ак-
тивними та охоче займаються науковими 
дослідженнями, результат - численні пере-
моги молодих людей на всеукраїнських 
олімпіадах та конкурсах. 

Із ґрунтовними доповідями на заяв-
лену тему наукового диспуту виступили 
учасники студентських наукових гуртків 
«Банківський аналітик» і «Грошова пара-
дигма» - Оксана Леськів (ФБС-34): «Євро: 
історичні передумови виникнення нової 
світової  валюти»; Юлія Верановська 
(БСм-51): “Грошово-кредитне регулюван-
ня ЄЦБ в умовах кризи”; Тарас Саянчук  
(ФБС-33) та Ігор Білик (ФБС-32): «Пер-
спективи євро як світової резервної ва-
люти»; Юлія Якименко (ФБС-44): «При-
чини становлення долара як основної 
світової резервної валюти»; Анастасія 
Шкатула (ФБС-33): «Роль долара США 
як провідної валюти світу»; Михайло 
Бобко (БСм-52)  та  Христина Козлова 
(ФБС-32): «Перспективи долара США як 
провідної світової валюти». Учасники 
наукового диспуту взяли активну участь 
в обговоренні перспектив провідних ре-
зервних валют на світовому ринку, при-
чому, члени «Банківського аналітика» 
відстоювали позиції долара США, а учас-
ники наукового гуртка «Грошова парадиг-
ма» – євро.

 Підсумовуючи роботу наукового дис-
путу, доктор економічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри банківської 
справи Олександр Валерійович Дзюблюк 
відзначив, що дискусія була цікавою, про-
дуктивною та аргументованою, оскільки 
позиції двох гуртків були чітко виражені. 
В сучасних умовах важко будувати 

Кафедра банківської справи ФББ, спільно із студентськими науковими гуртками «Грошова парадигма» та «Банківський 
аналітик», у формі наукового диспуту, провели круглий стіл з метою визначення основних проблем та перспектив економічного 
розвитку країн-емітентів для обґрунтування позицій долара і євро на світовому ринку як провідних резервних валют. 
Студентський науковий гурток «Грошова парадигма» обстоював ідею розгляду євро як резервної валюти на світовому рин-
ку, яка поступово зміцнює свої позиції зважаючи на потужність європейської економіки та її роль у розвитку міжнародної 
фінансової системи, а студентський науковий гурток «Банківський аналітик» опонував даному твердженню на користь долара 
США, який займає лідируючі позиції на світовому валютному ринку.

довгострокові прогнози щодо перспектив 
провідних валют світу, тому можна лише 
надати оглядову оцінку розвитку економік 
ЄС та США. Однак, проблеми сьогодення 
названих країн зрушують стабільність 
валют, але  не мають значного впливу 
на довіру широкого загалу інвесторів на 
фінансових ринках. Також було відмічено, 
що  із запровадженням євро провідні 
аналітики прогнозували можливість 
нової валюти потіснити долар з позицій 
провідної резервної валюти світу, однак 
передбачення не реалізувались, оскільки 
США будуть застосовувати усі можливі 
заходи як економічного, так і військово-
політичного характеру для збереження 

«ГлОбАльНЕ фІНАНСОВЕ пРОТИСТОяННя дОлАРА СшА І єВРО ТА 
пЕРСпЕкТИВИ пРОВІдНИх ІНОзЕмНИх ВАлюТ НА СВІТОВОмУ РИНкУ»
оБговорили 11 грудня 2012 року у тернопільському національному економічному університеті

Наукові диспути

провідної ролі долара у світі. Крім того, 
США залишаються країною із потужною 
економікою, новітніми технологіями та 
інноваціями, що само по собі забезпечує 
їм лідируючі позицій на світовому ринку. 
Проте, євро як валюта, яка розвивається, 
має хороші перспективи на статус 
світової за умови подолання платіжної 
та боргової кризи. Завідуючий кафедрою 
банківської справи подякував усім учас-
никам за плідну дискусію та побажав у 
подальшому аргументовано обстоювати 
свої позиції, що сприятиме розвитку на-
укових здібностей студентів.

 Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Коротко

Збірник наукових праць 
студентського наукового гуртка 
“Грошова парадигма”
 вийшов з друку у грудні 2012 року, в яко-
му розглянуто різноманітні аспекти ста-
новлення та розвитку провідних валют 
світу, проаналізовано функціонування 
банківської системи, міжнародних орга-
нізацій, окреслено особливості монетарної 
та валютної політики Національного 
банку України. Також розкрито питання  
антикризового регулювання економіки, 
оптимізації ризик-менеджменту вітчиз-
няних комерційних банків, проблем впро-
вадження банківських інновацій, нових по-
слуг та продуктів.

Кафедра банківської справи

Міжнародна конференція в Луцьку

У рамках всеукраїнської співпраці 
Студентського наукового центру ка-
федри обліку у виробничій сфері троє 
студентів факультету обліку і аудиту 
разом з куратором Світланою Галещук 
взяли участь у IV Міжнародний науко- 
во-практичній конференції «Сучасні про-
блеми і перспективи розвитку обліку, 
аналізу та контролю в умовах глобалізації 
економіки», що відбувалася на базі 
Луцького національного технічного універ-
ситету 7 грудня 2012 року. 

За результатами конференції Ольга 
Коваль та Наталя Джугла отримали 
дипломи ІІ ступеня за виступи на пле-
нарному засіданні, а Судин Юлія диплом 
І ступеня за презентацію доповіді під час 
роботи секції «Напрями удосконалення 
фінансової звітності в Україні».

Учасники Студентського науко-
вого центру дякують науковому на-
ставнику, проректору з наукової 
роботи, д.е.н., професору З.-М. В. Задорож-
ному, куратору та науковим керівникам – 
викладачам кафедри обліку у виробничій 
сфері – за підтримку та співпрацю, 
що допомогли гідно представити наш 
університет серед наукової молоді з різних 
куточків  України.

Кафедра обліку у виробничій сфері
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Олег бЕРЕзькИЙ:

«дУмАюЧИм 
ОСОбИСТОСТям 
УНІВЕРСИТЕТ дАє кРИлА 
для лЕТУ…»

Гість редакції

Інформаційна довідка:
БЕРЕЗЬКИЙ Олег Миколайович – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету комп’ютерних 

інформаційних технологій ТНЕУ, доктор технічних наук, доцент.
У 1985 році закінчив «Львівський політехнічний інститут», у 1996 році там же захистив кандидатську, а в 2012 

році  – докторську дисертацію «Аналіз та синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур», за 
спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.

Народився у мальовничому селі Гриньківці Велико-Дедеркальського (нині – Шумського) району Тернопільської 
області. 

Одружений: дружина Катерина Миколаївна – доцент кафедри економіко-математичних методів Україно-
Нідерландського факультету міжнародної економіки та менеджменту ТНЕУ; син Микола – третьокурсник юри-
дичного  факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Пройшовши шлях від інженера до доктора технічних наук, переконаний, що думаючим особистостям саме 
Тернопільський національний економічний університет дає крила для лету.

-  Олеже Миколайовичу, на засіданні 
Вченої ради з рук в. о. ректора ТНЕУ 
А. І. Крисоватого (див. фото внизу - 
примітка редакції) Ви отримали диплом 
доктора технічних наук, який засвідчує 
Вашу наукову кваліфікацію. Зізнайтеся, 
будь ласка, що криється за обкладинкою 
такого  цінного документа?

-  Праця! Десятирічна – наполегли-
ва, копітка, цілеспрямована праця. Але 
дисертаційне дослідження я поєднував із 
викладацькою роботою; із громадською  
діяльністю – як голова профспілкового 
бюро факультету;  працював заступни-
ком завідувача кафедри інформаційно-
обчислювальних систем та управління…

-  Людина від природи (і від Бога) 
наділена певним інтелектом, відтак 
цікаво дізнатися про штучний інтелект, 
який Ви досліджували у своїй дисертації…

- Штучний інтелект – це створення лю-
диною програм, які мають властивості 
мислення, наближеного до людського. 
Такі програмно-апаратні засоби допо-
магають людині обробляти різнорідну 
інформацію – зорову, слухову, нюхову, до-
тикову і смакову з метою підтримки при-
йняття рішень в наукових, професійних 
та життєвих ситуаціях. Мета цієї нау- 
ки – створення інтелектуальних (образ-
них) комп’ютерів, які здатні обробляти 
згадану вище інформацію.

-  Чи не шкодить такий прогрес при-
родному інтелекту? Що, як фахівець у ці 
сфері,  поставите на перше місце?

-  Будь-які штучні системи не замінять 

природний інтелект. Значить, пальму 
першості віддаю природному інтелекту. 
А стосовно, чи не шкодить штучний 
інтелект, – то при розумному поєднан- 

ні, – навпаки, – допомагає, тобто підвищує 
ефективність розумової праці.

- У дитинстві Ви мріяли бути…
- Спочатку – льотчиком, згодом – вій-

ськовим… Але мрії не завжди збувають-
ся… Інколи  вони з роками змінюються… 
З майбутньою професією інженера я 
визначився уже в старших класах, коли, 
захопившись фізикою, брав участь в 
олімпіадах і неодноразово ставав їх 
призером. Диплом інженера здобув у 
«Львівському політехнічному інституті», 
а у 1985 році, за направленням, розпо-
чав свою трудову діяльність у галузевій 
науково-дослідній лабораторії авто-
матизованих систем збору та обробки 
інформації Тернопільського фінансово-
економічного інституту.

-  Мудреці стверджують, що Учитель 
приходить тоді, коли готовий учень… 
Коли Ви відчули, що готові до зустрічі з 
учителями?

-  Ще під час навчання у «Львівському 
політехнічному інституті» мене заціка-
вила науково-дослідна робота, і уже на 
п’ятому курсі я вирішив іти науковою 
стежиною. 

Мою мрію вдалося реалізувати в 
аспірантурі нашого університету – спо-
чатку під керівництвом д. т. н. А. О. Са-
ченка і к. т. н. В. В. Кочана я захистив  
дисертацію і здобув науковий ступінь 
кандидата технічних наук, а згодом, за-
вдяки науковому консультанту – члену-
кореспонденту Національної Академії 
Наук України  В. В. Грицику – я став док-
тором технічних наук. 

Але сприятливий мікроклімат 
ТНЕУ і можливість самовиразитися і 
самореалізуватися відіграли дуже важли-
ву роль у моїй науковій кар’єрі.
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-  Як співпрацює доктор технічних 
наук Олег Миколайович Березький із сту-
дентською молоддю факультету, яка 
вирішила іти в науку? На кого з учнів 
покладаєте особливі надії?

-  Аспекти співпраці – різні: як викла-
дач – скеровую студентів до написання 
наукових робіт; як завідувач кафедри – 
створюю наукові гуртки і організовую їх 
діяльність; як доктор технічних наук – 
здійснюю керівництво аспірантами. Усі 
мої учні – креативні та відповідальні. 
Надії покладаю на усіх, хто вважає мене 
своїм учителем, і вірю, що вони будуть 
успішними, а їхні наукові здобутки дадуть 
змогу інтелектуалізувати програмно-
апаратні засоби задля підвищення 
ефективності розумової праці.

-  Яка вона – сучасна студентська мо-
лодь?

-  Перспективна, амбітна, креативна, 
цілеспрямована і вимоглива, що, до речі, 
дуже тішить, бо вимогливий студент 
змушує викладачів іти в ногу з часом, не 
забуваючи про дошку і крейду; більше 
працювати над собою і вміти відповісти 
на найнесподіваніші наукові запитання…

-  Філософи кажуть, що у житті має 
бути гармонійна рівновага між духов-
ним і матеріальним світом. А які Ваші 
життєві цінності? 

-  Вважаю, що саме духовні цінності  
правдиво характеризують особистість.. 
Тому оцінюю речі відповідно до їхнього 
призначення – автомобіль має бути засо-
бом для пересування, годинник має по-
казувати точний час, мобільний телефон 
повинен бути надійним засобом зв’язку… 
І не важливо, скільки коштує та чи інша 
річ, бо речі мають служити людині, а не 
бути об’єктом хизування. 

- Олеже Миколайовичу, якщо у Вас 
з’являється вільний час, як вико-
ристовуєте його?

- Ефективно використовую кож-
ну вільну хвилину… Стараюся допо-
могти матері, яка мешкає у селі. Навіть 
відпочиваю, змінюючи вид діяльності: 
розумову працю – на фізичну. Інколи ми 
з родиною ходимо в театр, на концерти 
улюблених виконавців… У спорті мене 
цікавить футбол і бокс.

- Ви так лагідно згадуєте свою маму… А 
яка страва нагадує Вам про дитинство?

- Бабусині вареники з вишнями і слива-
ми та мамин борщ.

-  А який Олег Миколайович Березький 
батько? 

-  Батько я вимогливо-строго-справед-
ливий, бо, вважаю, що з хлопцями у су-
часному світі інакше не можна. Але ви-
ховний момент був би несправедливим, 
якби я не підтверджував свої вимоги 
власним прикладом. Батькам взагалі вар-
то задумуватися над тим, який приклад 
вони подають своїм дітям, адже вимагати 
від інших можна тоді, коли ти є вимогли-
вим до себе. 

- Ви щасливі?
- Кожен має власний вимір щастя… 

Я щасливий тим, що маю сина, улю-
блену роботу, що саме у стінах нашого 
університету зустрів свою другу поло-
винку: дружина розуміє мене, підтримує 
і робить усе для того, щоби наше сімейне 
гніздечко було спокійне і затишне.

-  Що побажаєте студентам нашого 
Університету, які шукають себе,  і мо-
лодим науковцям, які уже більш-менш 
зорієнтувалися з вибором життєвого на-
прямку; і працівникам кафедри комп’ю-
терної інженерії, яку очолюєте?

- Студентам потрібно щоденно і наполе-
гливо вчитися – гризти граніт науки, який, 
рано чи пізно, дасть свої наслідки. Резуль-
татом для випускників є їхнє успішне пра-
цевлаштування, бо роботодавці сьогод- 
ні – дуже вимогливі… Молодим науков-
цям бажаю бути самоорганізованими 

і вміти планувати свою діяльність. А 
усім працівникам кафедри комп’ютерної 
інженерії бажаю бути патріотами не 
лише рідної кафедри, а й факультету 
комп’ютерних інформаційних технологій 
та Тернопільського національного еконо-
мічного університету. 

З гостем редакції спілкувалася 
Марія Баліцька, 

головний редактор газети ТНЕУ 
«Університетська думка»
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Галина кОзАк:

«ГОлОВНА мРІя кОжНОї 
мОлОдОї людИНИ – 
цЕ щАСлИВА І мІцНА СІм’я. 
УСЕ ІНшЕ – лИшЕ 
кРОкИ НА шляхУ дО її 
здІЙСНЕННя...»

Готуючись до розмови із аспірантом 
кафедри фінансів, випускницею 
факультету фінансів Галиною Ко-
зак, у своєму ще студентському за-
писничку я натрапила на цікавий 
вислів «Інколи між людиною і тим, 
що вона хоче отримати від життя, 
стоїть лише готовність це отримати і 
віра в те, що колись це у неї буде. Ти 
готовий? Віриш в успіх? Якщо так, 
то успіх не заставить тебе довго че-
кати», і відчула, що саме він сповна 
характеризує нашу героїню, яка знає, 
чого хоче від життя, вірить в успіх і 
наполегливо іде до своєї мети…

- Галино Іванівно, зізнайтеся щиро: 
що вплинуло на вибір професії і чи 
збіглося це з Вашими дитячими мріями?

-  У моїх дитячих мріях місця для 
роздумів про майбутню професію, 
мабуть, не вистачало, тому про те, 
ким хочу стати в майбутньому, я не 
задумувалася взагалі. Коли ж при-
йшов час, у виборі власної професії 
я не була оригінальною – пішла 
по стопах батька і брата, які також 
закінчили наш університет. 

- Якою була ваша группа, чи не 
сумуєте за одногрупниками?

- Моя рідна Ф-14 була унікальною 
групою на потоці. Особливістю її була 
значна кількість дівчат і, відповідно, 
дефіцит хлопців (1:5). Хоча дівчатам 
(ще й у такій кількості) завжди важ-
ко знайти спільну мову, жили ми 
дружно і весело, були передовиками 

у навчанні і старались не програвати 
у відпочинку. А за одногрупниками 
сумую кожного разу, коли заходжу 
в студентські аудиторії. Тільки зараз 
починаю розуміти, що тих веселих і 
безтурботних часів студентства вже 
не повернути назад.

- Що було поштовхом до обрання 
Вами наукової стежини?

- Першим моїм науковим досяг-
ненням і стимулом до подальших 
здобутків була участь на першому 
курсі у днях науки під керівництвом 
унікального викладача – к. е. н., 
Петра Михайловича Сем’янчука. 
Усі наступні сходинки на науково-
му шляху були зроблені під егідою 
студентського наукового гуртка 
«Фінансовий простір». Сьогоднішнім 
статусом аспіранта і всіма попе-
редніми перемогами я завдячую 
своєму незмінному науковому керів-
нику,  Людині з великої літери – док-
тору економічних наук, професору 
Ользі Павлівні Кириленко. 

- Галино Іванівно, чи відрізняються 
нинішні студенти від студентів ва-
шого покоління?

- Сама ще недавно була студент-
кою і тому скажу з впевненістю: 
не відрізняються нічим. Вони 
такі ж легковажні, життєрадісні і 
безвідповідальні, якими були ми і 
якими повинні бути всі студенти.

- Галино Іванівно, оцініть, будь 
ласка, роль куратора у житті 
студентів. 

- Роль куратора у житті групи 
мені важко оцінити однозначно. 

Інформаційна довідка: 
Галина Іванівна Козак – у 2011 році закінчила факультет фінансів ТНЕУ; протягом 2011-2012 н. р. пра-

цювала на посаді викладача-стажиста кафедри фінасів ФФ; з 2012 року – аспірант; нагороджена грамо-
тами і дипломами – за участь і перемоги в олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт, зокрема: 
дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси 
і кредит» 2011 року; дипломами І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських науко-
вих робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Фінанси, грошовий обіг та кредит» 
у 2009-2010 н. р. і 2010-2011 н. р.; дипломами ІІІ, ІІ і ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності «Фінанси» у 2008-2009 н. р., 2009-2010 н. р., 2010-2011 н. р. відповідно; грамо-
тами і подяками Тернопільського національного економічного університету та Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

Погляд зблизька
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Протягом п’яти років навчання в 
університеті наша група не лише не 
спілкувалася зі своїм куратором, ми 
взагалі не знали, хто ним був. Од-
нак це жодним чином не зашкодило 
ні процесу навчання, ні відпочинку. 
Студенти – люди самостійні, тому 
питання самоорганізації вирішується 
доволі просто і ключова роль у цьо-
му, на мою думку, належить не кура-
тору, а старості групи. З іншого боку, 
допомога і підтримка небайдужої до 
проблем групи людини аж ніяк не за-
шкодить. Однак тут необхідно вра-
ховувати те, як сам куратор оцінює 
власну роль у житті студентів.

- Чим захоплюється у вільний час 
працьовита Галина Козак 

- Дещо романтичний характер моєї 
натури виражається в тому, що час 
від часу пишу вірші. Хоча, зізнаюсь, 
буває це досить рідко.

- Ваше кредо…
- Давно заполонив мою душу 

вислів когось з великих: «Якщо ти 
усміхнешся світові – то світ  також 
відповість тобі усмішкою», - ним і ке-
руюся в житті.

- Що цінуєте в людях?
- У  людях ціную чесність, спра-

ведливість, доброту. 
-  Де відпочиваєте у вільний час?
- По-справжньому відпочиваю 

тільки вдома, куди приїжджаю кож-
них вихідних. 

Люблю бувати на природі, а моїм 
особливим захопленням є каток.

- Ваше улюблене свято...
- Мої улюблені свята вже набли-

жаються. Це, звичайно, Новий рік і 
Різдво – бо це завжди початок чогось 
нового; також дуже люблю отримува-
ти подарунки, а ще більше дарувати їх 
рідним і близьким… До речі, зима – 
моя улюблена пора року!

- Про що мріє Галина 
Козак - як аспірант, як людина і як 
жінка?

- Усі мої мрії зводяться до головної 
– це щаслива і міцна сім’я. Все інше – 
лише кроки на шляху до її здійснення.

- На порозі Нового року і Світлого 
Різдва Христового віншування Гали-
ни Іванівни Козак багатотисячному 
колективу студентів і працівників 
Тернопільського національного 
економічного університету:

- Бажаю усім міцного здоров’я, 
безмежного щастя і великого, не-
стримного, шаленого кохання! Море 
усмішок, радості, любові, здійснення 
усіх задумів і мрій! І нехай у цю хо-
лодну пору всіх зігріває тепло сердець 
рідних і близьких вам людей!

До Галини Козак приглядалася  
Марія Баліцька, член НСЖУ

Аспірант кафедри фінансів факультету фінансів Тернопільського національного 
економічного університету Г. І. Козак у вільний час любить відпочивати на природі 
і подорожувати....

На світлинах: (вгорі) усміхнені фінансисти підтверджують, що «Тернопіль 
- це казка, в якій ми живемо»;  внизу - Галина Козак із подругами біля Львівського 
національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

На фото:  студенти факультету фінансів за круглим столом у залі засідань 
ТНЕУ обговорюють «Роль фінансових інституцій у підвищенні рівня фінансової 
грамотності населення» (інформацію читайте на 10 стор.).
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 СВІТлІЙ пАм’яТІ СЕРГІя ІллІЧА юРІя

Одинадцятого листопада 2012 року Тернопільський 
національний економічний університет осиротів, зазнавши 
непоправної втрати, значення якої ще належить усвідомити – 
на шістдесят третьому році пішов з життя Великий Ректор...

 Сергій Ілліч Юрій – це знакова людина для нашого університету. 
Він був тим полум’ям, що запалювало пристрасне прагнення слу-
жити Альма-матер. 

Його життя – це  життя університету. 
 Усе, чого торкалися гострий розум і добре серце Сергія Ілліча, 

набувало нових імпульсів, ваги і значущості. 
Невичерпна енергія, великий організаторський талант, 

стратегічне мислення ректора сприяли розвитку та зростанню 
авторитету ТНЕУ.

 Він був не тільки мудрим керівником, проникливим науков-
цем, а й добрим другом, порадником для колег і наставником для 
молоді.

 Сергій Ілліч умів поєднати вимогливість у справах зі щирістю 
та відвертістю у стосунках з друзями, його світла постать 
випромінювала позитивну енергію, притягувала до себе, живила 
творчою силою колег по праці.

 Він виховав і дав путівку у велику науку багатьом учням, котрі 
безмежно вдячні за це своєму Вчителеві. Він бачив у молодих лю-
дях майбутнє країни, а тому весь свій глибокий розум віддавав 
вихованню нового покоління високопрофесійних економістів, які 
сміливо відстоюють власну думку й можуть гідно протистоя-
ти викликам життя. У нього вчилися, на нього рівнялися, його 
любили, йому вірили.

 У стінах університету відчувається присутність ректора у 
кожному доброму починанні. З його іменем пов’язані життя тисяч 
людей, яких Сергій Ілліч окрилив своїм ентузіазмом, оптимізмом 
і прагненням до перемоги. Він був одним із найавторитетніших 
ректорів вищих навчальних закладів нашої держави. 

 У ці дні сумує весь університет, який він так віддано любив.
 Сергій Ілліч високо цінував дар життя й присвятив себе тому, 

щоб творити у світі лише добрі та благородні вчинки. 
 Невблаганна смерть забрала великого життєлюба, сповнено-

го творчих задумів і планів.
 Уже ніхто й ніколи не прийде на пораду до Вчителя і Товариша, 

турботливого Керівника та Ученого.
 Із земного життя пішла людина глибокої віри, відкритості 

та мудрості. Важко знайти слова, які б змогли передати біль від 
втрати. Він буде жити доти, доки житимуть і пам’ятатимуть 
його вдячні учні і продовжувачі його справ.

 Востаннє звертаючись до університетської родини, Сергій 
Ілліч сказав словами Ліни Костенко: «Людина нібито не літає... 
А крила має. А крила має!»

 Відійшла у вічність людина високого польоту. Доля дарувала 
йому крила, бо обирає лише найкращих, найсильніших, найбільш 
гідних і витривалих. 

 Вічна пам’ять світлій людині, яка назавжди залишиться в на-
ших серцях… 

* *
З усієї України, і з-за кордону приходили численні співчуття 

науково-педагогічному колективу, студентам Тернопільського 
національного економічного університету, рідним і близьким 
Сергія Ілліча Юрія, у яких, зокрема, сказано, що професор Юрій 
С. І. був талановитим економістом, відмінним організатором, 
серйозним вченим, добрим другом і товаришем для викладачів, 
студентів, їхніх батьків, всього колективу університету. 

Смерть Юрія С. І. – це непоправна втрата для громадськості 
всієї України, всіх освітян і науковців. Ім’я і справи Юрія Сергія 
Ілліча завжди будуть жити в наших серцях.
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 СВІТлІЙ пАм’яТІ СЕРГІя ІллІЧА юРІя Сумуємо...

Тринадцятого листопада 2012 
року на 65 році життя помер 
доктор економічних наук, професор 
кафедри обліку у бюджетній та 
соціальній сфері 

 Фаріон Іван Дем’янович
(30 червня 1947 року – 

13 листопада 2012 року)
Ми втратили особистість, 

людину, яка протягом всього життя 
наполегливо і послідовно   працювала 
над розвитком економічної науки, 
вкладала усю свою душу в роботу. 

Життєвий шлях Івана 
Дем’яновича – зразок людської 
гідності, працелюбності, відпові-
дальності, добропорядності, вмін- 
ня толерантно працювати з 
людьми.  Широко відомий в наукових 
кругах,  знаний ентузіаст своєї спра- 
ви,   назавжди залишиться одним 
з найкращих фахівців у сфері 
економічного аналізу та методики 
підготовки економістів в Україні. 

  Народився в с. Бурканів Теребов- 
лянського району Тернопільської 
області. Закінчив у 1965 році 
Золотниківську середню школу, після 
якої вступив на навчання у 
Тернопільський кооперативний тех- 
нікум, який закінчив у 1967 році, 
отримавши кваліфікацію економіста. 
У 1967 році всту-пив до Київського 
торгово-економічного інституту 
і в 1972 році закінчив повний курс 
цього інституту зі спеціальності 
«Економіка торгівлі», отримав 
кваліфікацію економіста. Після 
закінчення інституту працював 
економістом, начальником планово- 
фінансового управління тресту 
харчової промисловості Тернопіль-
ської облспоживспілки.

  З 1974 року працював викладачем 
кафедри економічного аналізу 
в Тернопільському фінансово-
економічному інституті. У 1975 році 
вступив до аспірантури Київського 
інституту народного господарства, 
яку закінчив у 1979 році. У 1989 
році вступив до докторантури 
Київського державного економічного 
універси-тету, яку закінчив у 1992 
році. Науковий ступінь кандидата 
економічних наук отримав у 1979 
році, йому присуджено науковий 
ступінь доктора економічних наук у 
1992 році, а вчене звання професо-ра – 
у 1994 році.

П р о ф е с о р с ь к о - в и к л а д а ц ь к и й 
колектив Тернопільського націона-
льного економічного університету 
та колектив факультету обліку і 
аудиту, де Іван Дем’янович довший 
час працював завідувачем кафедри, у 
глибокій скорботі розділяють біль та 
гіркоту втрати з родиною покійного.

  Пам’ять про   Івана Дем’яновича 
як   про добру, чуйну людину, яка 
вміла підбадьорити, зарядити своєю 
енергією, назавжди збережеться в 
наших серцях.

 Світла пам’ять, вічна пам’ять
Не заросте ніколи та стежина, що 

провела Вас у останню путь.
Похилиться зажурена калина і 

добрим словом люди пом’януть.
Лебединим пухом Вам земля і 

Царство Небесне.

* *
13 листопада 2012 року 

тисячі людей, устеляючи 
квітами вулиці Тернополя, 
провели в останню путь рек-
тора ТНЕУ -  чудову людину 
Сергія Ілліча Юрія.

Труну по черзі несли 
викладачі університету – 
спочатку  до універси-
тетської каплички  Різдва 
Пресвятої Богородиці, від-
так колона з людьми руши-
ла вулицею Львівською – 
через набережну озера і 
центр Тернополя – до Ми-
кулинецького кладовища, де 
знайшов свій вічний спочи-
нок багаторічний очільник 
Тернопільського національ-
ного економічного універси-
тету, що став для нього до-
леносним.

Попереду похоронної про-
цесії несли фотографію рек-
тора, далі - хрест і хоругву  
університету, за ними йшли 
студенти у військових фор-
мах і несли нагороди та медалі 
С. І. Юрія, а потім – вінки, 
вінки, вінки... 

Перехожі зупинялися, коли 
бачили похоронну процесію, 
й розпитували, хто помер. А 
коли чули ім’я, то були дуже 
вражені, казали, що то була 
хороша людина, тому й не 
дивно, що разом із дощем - за 
Сергієм Іллічем, здавалося, 
сумував весь світ. 

* *
Смуток туманом висне…

Молиться Голуб на Хрест…
Ангел Душу притисне  й… 

перелетить Еверест, 
наче Журавлик-веселик – 

найсміливіший птах.

Сил додає Молитва.

Вічність – у Божих Руках...
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Опитування пересічних тернополян, 
яке нещодавно провели студенти факуль-
тету фінансів ТНЕУ, що навчаються за 
магістерською програмою «Управління 
фінансами домогосподарств», пока-
зало: багато наших співвітчизників 
із багатством та фінансовим достат-
ком асоціюють, передусім, фінансову 
грамотність, рівень якої сьогодні, на 
жаль, залишається надто низьким.

З метою обговорення цієї проблеми і по-
шуку варіантів її вирішення у стінах ТНЕУ 
28 листопада 2012 року було організовано 
круглий стіл на тему: «Роль фінансових 
інституцій у підвищенні рівня фінансової 
грамотності населення». Обговорення 
мало не лише теоретико-освітній характер, 
але й особливу практичну, ба, навіть праг-
матичну спрямованість, яку привнесли 
запрошені на захід гості, а саме: заступник 
начальника Подільського РУ АТ «Укрсиб-
банк» Дячук Сергій Ігорович і старший 
менеджер з продаж цієї ж установи Фаріон 
Андрій Анатолійович, менеджер агентства 
з розвитку Страхової групи «PZU Україна» 
Талейко Андрій Миколайович та голова 
правління кредитної спілки «Калина» Лу-
цишин Олег Орестович.

Упродовж двох годин  учасники круглого 
столу жваво обговорювали актуальні про-
блеми управління особистими фінансами, 
визначили основні напрями та першо- 
чергові заходи щодо підвищення рівня 
фінансової грамотності населення та 
обґрунтували роль фінансових інституцій 
у цьому процесі. Причому, підхід до об-
говорення зазначених питань мав досить 
широку різновекторну спрямованість. 

Задавати цікаві, а інколи навіть дещо  
провокаційні запитання поспішали як сту-
денти, так і викладачі, що, у свою чергу, на-
дало обговоренню нонконформістського 
характеру, щирості та відвертості. Адже, 
як справедливо зазначив модератор кру-
глого столу, студент гр. ФДГм-51 Ігор Хри-
пливий: «Ми усі тут – єдина фінансова 
родина, і робимо єдину справу». 

На цікавих і досить показових при-
кладах з практичної діяльності гості 
круглого столу довели актуальність 
досліджуваної проблеми. Так, пред-
ставники банківського сектору Сергій 
Ігорович Дячук та Андрій Анатолійович 
Фаріон наголосили на необхідності 
скрупульозного вивчення громадянами 
договорів щодо надання їм фінансових 
послуг (особливо кредитних), а також, у 
відповідь на запитання із залу, розповіли 
про напрями діяльності банку у контексті 
мінімізації проблемних кредитів.

Менеджер агентства з розвитку 
Страхової групи «PZU Україна» Андрій 
Миколайович Талейко привернув увагу 
до важливості ефективного управління 
власними фінансовими ресурсами та 
необхідності здійснення заощаджень 
як важливого засобу убезпечення своєї 
родини від ймовірних ризиків у май-
бутньому.

Голова правління кредитної спілки 

«Калина» Олег Орестович 
Луцишин розповів про 
найбільш популярні се-
ред населення фінансові 
послуги; про співпрацю 
«Калини»  зі своїми чле-
нами. Особливу ува-
гу гість акцентував на 
необхідності ведення 
сімейного бюджету, 
важливості обліку особи-
стих доходів і витрат та 
оптимізації останніх.

Важливою складовою, 
своєрідною родзин-
кою заходу стала 
відеопрезентація ви-
щезгаданого опитування тернопо-
лян, яку представили студенти магіс- 
терської програми «Управління фінан-
сами домогосподарств» Андрусик Марія, 
Савляк Наталя та Шевчук Дмитро. 
Відеосюжети були гармонійно доповнені 
статистичними даними не лише укра-
їнських установ, але й іноземних орга-
нізацій. Дослідження засвідчили, що 
пересічний українець небагато знається 
на фінансах, користується, головним чи-
ном, простими банківськими послугами, 
майже нічого не знає про свої права як 
споживача фінансових послуг і не довіряє 
фінансовим установам. Більше того, наші 
громадяни часто переоцінюють власні 
знання у фінансовій сфері. Вважаючи 
свій рівень фінансової обізнаності до-
сить високим, в процесі опитування 
вони демонстрували лише посередньо-
задовільні знання. Основними джере-
лами отримання фінансової інформації 
наші співвітчизники на-
звали, передусім, газети, 
журнали і телебачення 
(67%), знайомих і друзів 
(19%) та спеціалізовані 
сайти (17%). Однак, коли 
йшлося про вибір компанії 
для придбання конкретної 
фінансової послуги, то ко- 
жен другий респондент 
засвідчив, що він зверта-
ється за порадою до своїх 
родичів або знайомих. Все 
таки особистий досвід у 
цьому питанні є доміную-
чим для наших громадян.   

Практично, усі учасники 
круглого столу були одно-
стайними в думці про те, 
що фінансова грамотність 
населення є, безумовно, 
сферою відповідальності 
і держави, і бізнесу, і сім’ї. 
Проте, для того, щоб до-
сягнути належного рівня 
фінансової грамотності, 
ми повинні, передусім, 
здолати відверто пасив-
не ставлення більшості 
українців до створен-
ня власного добробуту 

бУТИ фІНАНСОВО ГРАмОТНИм 
СьОГОдНІ НЕ лИшЕ пРЕСТИжНО, АлЕ І ВкРАЙ НЕОбхІдНО…
«Стяжання заради стяжання». Це - сумнозвісна репліка героя твору Івана Карпенка-Карого мільйонера Пузиря, 
яку кожен з нас, мабуть ,пам’ятає ще зі школи. Адже бездумне накопичення коштів висміювалось завжди. 
Проте, сьогодні цей сміх буває, інколи, крізь сльози.

і сформувати у наших співвітчизників 
філософію «опори на власні сили», завдя-
ки якій кожен громадянин зможе досяг-
ти фінансової незалежності та зберегти її 
упродовж усієї життєдіяльності. 

Кожен українець має зрозуміти, що 
фінансово грамотна людина – це сьогодні 
не лише престижно, але і вкрай необхідно.

Ми часто говоримо, що живемо у 
світі грошей. Можливо, якщо спро-
бувати бодай мінімально, однак по-
ступово підвищувати рівень власної 
фінансової обізнаності або хоча б вияв-
ляти зацікавленість у цьому процесі, то 
ми зможемо взяти під контроль цю, так 
звану, «п’яту зелену стихію» і з гордістю 
скажемо: «Ми живемо у світі людей».

Марія Долішна, 
студентка групи ФДГм-51

Ігор Хрипливий, 
студент групи ФДГм-51

Круглі столи
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Указом Прези- 
дента України 
№642/2012 від 
16.11.2012р. «Про 
п р и с у д ж е н н я 
щорічних премій 
П р е з и д е н т а 
України для моло-
дих вчених 2012 
року» д.е.н., профе- 
сорові кафедри 
державного і 
муніципального управління ТНЕУ Мона-
стирському Григорію Леонардовичу присуд-
жено щорічну премію Президента України для 
молодих вчених 2012 року за цикл на-
укових праць «Модернізація управління 
економічним розвитком територіальних 
спільнот базового рівня». А днями 
надійшла ще одна приємна звістка: 
відповідно до Постанови Верховної 
Ради України № 5517-VI від 6.12.2012 
«Про призначення у 2013 році іменних 
стипендій Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих вчених» 
стипендію призначено молодому вчено-
му д.е.н., професору кафедри державного 
і муніципального управління ТНЕУ Мо-
настирському Григорію Леонардовичу. 

Щиро вітаємо Григорія Леонардовича з 
цими високими досягненнями та бажаємо 
міцного здоров’я, процвітання, натхнення 
й незгасимого бажання творити!

Протягом 2-6 грудня 2012 року за за-
прошенням Вроцлавського економічного 
університету, в рамках реалізації Угоди про 
міжнародну співпрацю між Тернопільським 
національним економічним університетом 
та Вроцлавським економічним універ- 
ситетом (Республіка Польща) відбулася ро-
боча поїздка викладачів ТНЕУ до м. Єленя 
Гура. Мета поїздки – проведення відкритих 
лекцій для студентів стаціонарної форми  
навчання факультету економіки, управ-
ління і туризму в м. Єленя Гура Вроцлавсь-
кого економічного університету. 

 Зокрема, д.е.н., проф. Мельник Алла 
Федорівна прочитала лекцію на тему: 
«Моделі державної влади: досвід України», 
к.е.н., доцент кафедри міжнародного менед-
жменту та маркетингу Мельник Юлія Віталіївна – лекцію на тему: «Інвестування 
на ринку творів мистецтва».

 В рамках візиту відбулася зустріч представників ТНЕУ з професорсько-ви-
кладацьким колективом Вроцлавського економічного університету, в тому 
числі із завідувачем кафедри наук про підприємства Вроцлавського економічного 
університету, професором кафедри стратегічного управління і логістики, заступ-
ником декана з розвитку і просування факультету економіки, управління і туризму 
в м. Єленя Гура. Також обговорено перспективи подальшого співробітництва між 
університетами у науковій та навчально-методичній сферах.

У монографії досліджено ціноутво-
рення в основних галузях рослин-
ництва і тваринництва, дано оцінку 
ціноутворення у підприємствах 
переробної промисловості АПК; 
проаналізовано рівень доходів, 
номінальної та реальної заробітної 
плати населення сільських територій.

Автори монографії розповіли слухачам 
про окремі аспекти написання наукової 
праці, відповіли на питання студентів і колег.

Привітав гарним словом і висловив 
щире побажання щодо «наукового по-
чину» на факультеті аграрної економіки 
і менеджменту, декан, д.т.н., профе-
сор Р. Б. Гевко. Він привітав присутніх з 
презентацією наукової монографії і вис-

Міжнародна співпраця

НАУкОВцІ ТНЕУ І ВРОцлАВСькОГО ЕкОНОмІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

обговорили перспективи подальшого співробітництва між університетами 
у науковій та навчально-методичній сферах

На книжкову полицю

ВІТАємО!

Організатори заходу: юридичний фа-
культет Тернопільського національного 
економічного університету, Координаційна 
рада молодих юристів Тернопільської 
області при Головному управлінні юстиції 
у Тернопільській області, Тернопільське об-
ласне комунальне територіальне відділення 
Малої академії наук України, факультет 
права та адміністрації Ягеллонського 
університету (м. Краків, Польща).

Заступник декана юридичного фа-
культету, к.ю.н., доцент Наталія Наулік, 
відкриваючи круглий стіл, наголосила 
на тому, що даний захід уже став доброю 
традицією, оскільки щорічно прово-
диться на юридичному факультеті ТНЕУ 
і набув неабиякої популярності серед 
працівників правоохоронних органів, 
адвокатів, юристів-практиків, науковців, 
здобувачів наукових ступенів, викладачів, 
студентів-правників…

Учасники круглого столу заслухали 
доповіді Сергія Банаха (перший заступ-
ник прокурора Тернопільської області, 
старший радник юстиції), Ігора Бандури 
(начальник Головного управління юстиції 
у Тернопільській області), Людмили Семе-
ненко (голова КДК Тернопільської області), 
Олега Подковського (суддя Апеляційного 
суду Тернопільської області), Кароля 
Станьдо (випускник юридичного факуль-
тету Ягеллонського університету), які 
стали темою для жвавих дискусій. Також 
цікавими і актуальними були доповіді 
студентів юридичного факультету ТНЕУ, 
учнів Тернопільського обласного кому-
нального територіального відділення Малої 
академії наук України, молодих правників 
з факультету права та адміністрації Ягел-
лонського університету, яких хвилює про-
блема реалізації і захисту прав і свобод лю-
дини та громадянина.

Роман Якубовський, к. ю. н., доцент 
юридичного факультету ТНЕУ

«пРОблЕмИ РЕАлІзАцІї І 
зАхИСТУ пРАВ І СВОбОд 
людИНИ ТА ГРОмАдяНИНА 
В УкРАїНІ» -
такою була тема круглого столу, 
який відбувся 10 грудня 2012 року на 
юридичному факультеті ТНЕУ

дОТРИмУємОСь 
кОНСТИТУцІї УкРАїНИ – 
ГОлОВНОГО зАкОНУ дЕРжАВИ

Всеукраїнський тиждень права прохо-
див в Україні з 10 по 15 грудня. З метою 
виховання політичної та правової культу-
ри студентської молоді, знання та дотри-
мання Конституції України та її Законів 
у ТНЕУ відбулися зустрічі студентів із 
юристами. 11 грудня в університетській 
Світлиці студенти факультету 
міжнародного бізнесу і менеджменту 
спілкувалися із к.ю.н., доцентом кафе-
дри публічного права ЮФ ТНЕУ Тарасом 
Цимбалістим, який виступив із доповіддю 
на тему: «Вибори в Україні. Представ-
ницька демократія. Пряма демократія», а  
13 грудня студенти зустрілися із головою 
Координаційної ради молодих юристів 
Тернопільської області, к.ю.н. Романом 
Якубовським, який розповів про «Про-
блеми реалізації права на доступ до 
інформації за інформаційним запитом».
Відділ гуманітарної освіти та виховання

Правова культура

«цІНОУТВОРЕННя У пІдпРИємСТВАх АГРОпРОмИСлОВОГО ВИРОбНИцТВА: 
ОРГАНІзАцІя ТА мЕТОдИкА» -
так називається монографія професора Миколи Кириловича Пархомця і доцента Марії Зіновіївни Матвійчук, презентація якої 

відбулася 27 листопада 2012 року в приміщенні читального залу бібліотеки факультету аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ 
ловив надію щодо 
п р о д о в ж е н н я 
цієї традиції на 
факультеті у по-
дальшому. 

Цікавими були 
виступи д.е.н., 
професора С. Л. 
Дусановського, 
д.е.н., професора 
Т. Г. Дудара, д.е.н., 
доцента П. Р. Пу-
центейла. В їх сло-

вах прозвучали слова вдячності авторам 
за створене свято для факультету, цінність 
здійсненого пошуку і подальшого поступу 
вітчизняної аграрної науки.

З вітальним словом виступив дирек-

тор наукової бібліотеки ТНЕУ к.е.н. К.З. 
Возьний, котрий розповів присутнім 
про підтримку наукових звершень, нові 
можливості, що ставляться перед вченими-
дослідниками і про роль студентів у по-
дальшому прориві до пізнання нового.

Автори монографії подякували профе-
сорсько-викладацького колективу ФАЕМ, 
керівництву бібліотеки ТНЕУ, усім, хто 
доклався до презентації монографії, 
а також присутнім студентам групи 
ОАПВ – 41 за участь у науковому заході, 
бібліотекарям факультету: Л.Ф. Колодій, 
Г.Р. Мовчан та Б.А. Литвинчук; відділу 
інформації та зв’язків з громадськістю 
ТНЕУ за організацію презентації. 

Леся Колодій, зав.читальним залом
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ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ – 
НАЙСТРАШНІША ТРАГЕДІя УКРАїНСЬКОГО НАРОДУ

Гвіздки розпечені – розсипав хтось свічки – 
Зайшлася пам`ять болем підігріти сьогодення. 

Черства хлібина! Панахида! Кілька стиглих колосків, 
Хвилина тиші всенародної – Стражденним…

Голодомор – тяжка віха в історії нашого народу. Смерть, жах, страх  пану-
вали і знищували все… Скільки людей втрачено, скільки скалічено моло-
дих душ, розбито сімей... Загинув найкращий цвіт нації, так і не встигнув-
ши повністю розцвісти для вільної та незалежної України. Страшнішого, 
здається,  у світі бути не може…

Свічка пам’яті – щорічна традиція українців вшанування жертв Голодо-
мору. Кожну четверту суботу листопада о 16.00 годині у вікнах та на вули-
цях міст, як символ нашої пам’яті, запалюються свічки. Для всієї України – 
це день жалоби за мільйонами співвічизників, у яких відібрали право жити. 

Двадцять четвертого листопада сотні тернополян вшанували пам’ять 
жертв Голодомору, взявши участь у мітингу-реквіємі, що відбувся на Те-
атральному майдані міста, серед них були також студенти та працівники 
Тернопільського національного економічного університету. 

Вшанувавши хвилиною мовчання жертв Голодомору, люди виклали із за-
палених свічок велетенський хрест. Здавалося б, що запалити свічку – це 
все, що ми можемо зробити за сотні втрачених душ… Проте це не так. Ко-
жен з нас повинен пам’ятати та усвідомлювати все, що трапилося 79 років 
тому, про те, якого горя зазнала наша країна, та нести у серці ті скорботні 
дзвони, що нагадують нам про них –  відомих та безіменних синів та дочок 
України, які стали жертвами Голодомору.

Олена Спринська, МЕЄЕ-11,ФМБМ

ГОЛОДОМОР - ГІРКА ІСТОРІя УКРАїНИ
Минуле – це наша історія. 
яка б гірка вона не була, її 
забувати не можна. Спога- 
ди, розповіді – це  і нитки, які 
нас  пов’язують із предками, 
із  їхнім життям, їхнім болем, 
стражданям, із їхнім щастям та  
горем.

27 листопада студенти україно-
німецького економічного факуль-
тету, україно-нідерландського 
факультету економіки та ме-
неджменту та факультету 
банківського бізнесу побували в 
Державному архіві Тернопільської області на фотодокументальній виставці 
«Голодомору сльози і могили…».  Першокурсникам зробили невеличкий 
екскурс в минуле – у голодні 1932-33 роки і розповіли багато нового і, во-
дночас, страшного про ці тяжкі часи. Ми ніколи не забудемо про те, як наш 
народ героїчно протистояв жорстокій долі і завжди продовжував боротись 
за життя. Запам’ятались слова, які написав Борис Демків:

«Голодомору сльози і могили...
І перед ними ми в боргу завжди

за тих, що крихти хліба не доїли
і не допили чистої води.»

Українці ніколи не залишали один одного у біді, зажди намагалися допо-
могти своїм землякам. Коли на сході України був Голодомор, то на заході 
створювались комітети порятунку.

Не перестає вражати ця жага нашого народу до життя, ця незламність та 
вічна готовність протистояти лихим витівкам долі. Усім нам, мабуть, мож-
на багато чому повчитись у наших предків. Адже завдяки їхній боротьбі із 
людиноненависницькими системами зараз існуємо ми!

Тому можна із впевненістю сказати, що такі екскурсії є необхідними, 
адже кожен повинен знати минуле свого народу.

Каріна Россоха, УНЕФ, МЕНМФ-11

«ГОлОдОмОРУ СльОзИ І мОГИлИ...»
У суботу, 24 листопада, вся Україна вшановувала загиблих в часи Го-

лодомору 1932-1933 років. Студенти Тернопільського національного 
економічного університету не можуть стояти осторонь цієї болючої теми.  
Щоб історія України  на новому суспільному витку більше ніколи не повто-
рила тих жахливих подій, ми повинні пам’ятати про її уроки і робити певні 
висновки. Адже ми - будівники майбутнього нашої держави і, знаючи її 
історію, більше ніколи не дозволимо Геноциду прийти на українську землю.

Першокурсники Україно-нідерланського факультету економіки та ме-
неджменту  27 листопада ц.р. побували в Державному архіві Тернопільської 
області, де оглянули виставку «Голодомору сльози і могили». До уваги 
студентів було представлено безліч історій та статистики про ті скорботні 
часи. Стенди розповідали про історію тогочасної Західної України, 
здебільшого Тернопільщини, та про політику, яку проводили на цих зем-
лях. Тисячі невиправдано померлих українців, випадки людожерства і бо-
ротьба за життя – все це вміщує у собі слово «Голодомор».

Ми повинні завжди пам’ятати про ці трагічні сторінки нашої історії, 
адже не знаючи минулого, ми не варті майбутнього.

Марина Климович, МУНММ-11, УНФЕМ

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

СНІд – цЕ пРОблЕмА, 
НАд якОю мАє зАдУмУВАТИСь кОжЕН!

Вперше цей день 
відзначили у 1988 
році  з ініціативи 
В с е с в і т н ь о ї 
організації охоро-
ни здоров’я після 
того, як на зустрічі 
міністрів охорони 
здоров’я всіх країн 
прозвучав заклик 
до соціальної 

терпимості і розширення обміну інформацією щодо 
ВІЛ/СНІД. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом – звернути увагу суспільства на цю проблему.

На факультеті обліку та аудиту 29 листопада 2012 
р., відбулась зустріч із Лілією Олегівною Семанишин– 
соціальним працівником Тернопільського обласного 
комунального центру профілактики та боротьби зі 
СНІДом. За словами доповідача, в цьому році випов-
нилось 30 років з виявлення першого випадку СНІДу. 
За цей час від цієї недуги в світі померло 30 мільйонів 
людей. Зараз понад 34 мільйони осіб живуть з ВІЛ, але 
тільки 6 мільйонів з них проходять лікування. За дани-
ми ВООЗ, поширення епідемії СНІДу у світі загалом 
сповільнилось. За останні 5 років кількість виявле-
них випадків зараження ВІЛ/СНІДу скоротилась на 
20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи 
і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД 
найвищий, зокрема серед дорослого населення він ста-
новить 1,1%. Щодня в Україні реєструють 48 випадків 
захворювання ВІЛ-інфекцією. Також зростає кількість 
ВІЛ-інфікованих жінок. За оцінками екпертів, до 2014 
року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян 
України становитиме від 479 до 820 тисяч. 

В Тернопільській області станом на 26 листопада по-
точного року виявлено 128 випадків ВІЛ/СНІДу, заре-
стровано 110, в т. ч. 74 випадків ВІЛ- носійства та 37 
випадків СНІДу. 

СНІД – це загальна проблема, над якою має заду-
муватись кожен! Проведення лекцій на таку тему, є 
одним із шляхів повідомлення про ситуацію, яка скла-
лась у суспільстві.

Студенти факультету обліку та аудиту 
вдячні за корисну інформацію

Вісті із прес-клубу «Акценти» відділу гуманітарної освіти та виховання

CТУдЕНТАм ТНЕУ РОзпОВІлИ 
пРО ВІл/СНІд

У понеділок, 3 грудня, в актовому залі 
Тернопільського національного економічного 
університету відбувся захід, приурочений Всесвітньому 
дню боротьби зі СНІДом. На зустріч із студента-
ми завітали: лікар Тернопільського обласного кому-
нального центру здоров’я Галина Зот, представник 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Юрій Чирський, соціальний працівник 
Тернопільського обласного Центру профілактики 
та боротьби зі СНІДом Лілія Семанишин. Слухачам 
розповіли про історію виникнення та розповсюджен-
ня цієї хвороби, кількість інфікованих людей у світі, 
в Україні та в Тернопільській області зокрема. Також 
студенти дізналися про основні шляхи передачі 
ВІЛ-інфекції. Виступаючі зазначили, що найчастіше 
інфікуються молоді люди віком до 30 років. Пролунав за-
клик з розумінням та без остраху ставитись до людей, які 
живуть з ВІЛ, адже  ця інфекція не передається побуто-
вим шляхом. Антиретровірусна терапія дозволяє особам 
з ВІЛ-позитивним статусом вести повноцінне життя.

Студентам також розповіли про можливість 
безкоштовної та анонімної перевірки свого ВІЛ-
статусу. Присутнім  роздали контрацептиви та бро-
шури з закликом до безпечного сексу. Після зустрічі 
із фахівцями, студенти мали змогу «пройтися» марш-
рутом безпеки, який провели провідний спеціаліст 
відділу методичного забезпечення соціальної робо-
ти ТОЦССДМ Едуард Грішин та головний спеціаліст 
відділу соціальної роботи ТРЦССДМ Світлана Яхван.                                                         

Валерій Ковальчук, УНЕФ
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Виховання 

Наші  обереги...

СТУДЕНТи УНІВЕРСиТЕТУ НаВчиЛиСЯ 
ВиГоТоВЛЯТи ЛЯЛьКи-МоТаНКи

Лялька-мотанка у наших предків 
була берегинею. Нещодавно у 
Тернопільському національному 
економічному універси-теті відбувся 
майстер-клас із виготовлення цієї 
народної іграшки. Його провела 
тернопільська майстриня Олена 
Павлівна Полещук.

Святковий захід розпочали і 
закінчили піснями. Для усіх, хто 
завітав на майстер-клас, співали 
Еля Атаманчук, Ірина Клименко, 
Роксолана Залізняк і Тетяна Шарган. 
Потім демонстрували відеофільм 
про ляльку-мотанку. Відтак, своїм 

досвідом із виготовлення народної іграшки ділилась пані Олена.
За кілька годин ми навчилися нехитрій справі – виготовленню давнього 

українського оберегу і  дізнались чимало цікавої інформації. За словами майстрині, 
всі елементи одягу ляльки-мотанки несуть в собі якесь смислове навантаження. 
Так, наприклад, спідниця -уособлює землю, а головний убір – зв’язок із небом. Кожен 
колір має свою символіку.  Прислухавшись до розповіді майстрині та до її вказівок, 
студенти власноруч змайстрували  оберіг. Це було зовсім нескладно і дуже захопли-
во. Невдовзі із підготовлених матеріалів з’явились голова, руки, вбрання і навіть 
прикраси. Час пролетів непомітно, і ляльки-обереги, наповнені нашою позитивною 
енергетикою, були готові.

Усім присутнім дуже сподобався цей майстер-клас. Такі заходи слід пропагувати 
серед молоді, адже лялька-мотанка є однією з давніх традицій нашого народу, яку 
потрібно відновити й передавати з покоління в покоління, аби вона залишалася 
тим родинним оберегом, яким була багато століть тому.

аня Сташків, студентка факультету фінансів

Тиждень провели з  метою формування у студентської молоді правової культури, ви-
ховання стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на 
основі ідеалів, норм та принципів моралі.

Так, восьмого жовтня студенти факультету обліку та аудиту і факультету економіки та 
управління зустрілись із капітаном міліції, старшим оперуповноваженим кримінальної 
міліції у справах дітей міста Тернополя Іриною Євгенівною Скорейко. Вона про-
вела бесіду «Правила поведінки в громадських місцях», під час якої розповіла про 
адміністративну та кримінальну відповідальність за скоєні правопорушення. 

Спілкування проходило у формі діалогу, що із перших хвилин зацікавило студентів. 
Також Скорейко І.Є. розповіла про правила поведінки у громадських місцях, як і де 
доцільно проводити свій вільний час. 

Студенти почерпнули для себе досить багато нового. 
Дев’ятого жовтня студенти факультету банківського бізнесу, факультету аграрної 

економіки та менеджменту, україно-нідерландського факультету економіки та ме-
неджменту, україно-німецького економічного факультету та юридичного факультету 
зустрілися із суддею адміністративного суду  в Тернопільській області Андрієм Васи-
льовичем Осташем, який розповів про структуру адміністративного суду та відповів на 
запитання присутніх.

Десятого жовтня працівник обласного управління юстиції Тарас Петрович Ліщина 
зустрівся зі студентами факультету обліку та аудиту, факультету міжнародного бізнесу 
та менеджменту та коледжу факультету довузівської, післядипломної та магістерської 
підго-товки, а одинадцятого жовтня студенти старших курсів юридичного факуль-
тету виступили з доповідями перед першокурсниками факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій. 

Зокрема, студент четвертого курсу Ярослав Івашків та студентка третього курсу 
Аліна Дрозда підготували доповіді на тему «Права і свободи людини і громадянина”, в 
яких висвітили дане питання в різноманітних аспектах. 

Студентка четвертого курсу Діана Кучма ознайомила першокурсників ФКІТу з ос-
новними правами студента, а студдекан юридичного факультету Катерина Щурко ви-
ступила з доповіддю про правила поведінки в гуртожитку.

Під час зустрічі першокурсники мали змогу задати різноманітні запитання, на які 
отримали вичерпні відповіді. 

Усі запрошені фахівці, які виступили перед студентами ТНЕУ в рамках тижня право-
вих знань, отримали подяки від ректора університету Сергія Ілліча Юрія.

Катерина Щурко, студентка ЮФ

щОб бУТИ УСпІшНИмИ 
зАВТРА, - пОТРІбНО 
НАпОлЕГлИВО 
пРАцюВАТИ УжЕ 
СьОГОдНІ!

В рамках роботи психологічного клубу 
«Гармонія», 23 жовтня у залі засідань УН-
ФЕМ відбулась зустріч студентів ТНЕУ із 
к.псих. н. Тетяною Лонгінівною Надвинич-
ною, яка розповіла присутнім про правиль-
ний розподіл свого часу. 

Це була незвичайна лекція, під час 
якої Тетяна Лонгінівна наголосила, що 
професію психолога багато хто вважає 
дещо дивною, проте саме психолог може 
докорінно змінити чиєсь життя. 

Відтак доповідачка детальніше зупи-
нилася на раціональному використанні 
часу: «Щодня у нашому розпорядженні є 86 
400 секунд для того, щоби виконати усі свої 
справи. Для раціонального використання цьо-
го часу кожна людина повинна його поділити 
на певні частини -  задоволення особистих 
потреб,  спілкування, навчання, робота, 
відпочинок тощо».

Далі психолог запропонувала студен-
там пограти гру, яка показала, на що саме 
кожен із присутніх витрачає свій час. Гра 
допомогла зрозуміти, чому заплановане 
не завжди виконується.  Дуже важливо 
правильно розподілити свій час, - по-
яснила Тетяна Лонгінівна. - Тобто, при 
плануванні свого дня потрібно ставити 
перед собою дві або три важливі цілі і 
кілька другорядних. Іншою важливою по-
радою від психолога стала так звана «дошка 
візуалізаціі». На ній мають бути визначені 
головні завдання для конкретної людини, а 
щоб їх успішно реалізувати, треба поставити 
«дошку візуалізації» перед очима, щоб кож-
ного дня робити певні кроки задля втілення 
цих завдань у життя.

Щиро дякуємо Т. Л. Надвиничній за  
змістовну розповідь про тайм-менеджмент, 
а нашому методисту – А. Г. Авакян за 
організацію цікавої  зустрічі, під час якої ми  
усвідомили істину:  щоби бути успішним 
завтра, потрібно наполегливо працювати 
вже сьогодні. 

Богдан архитко, УНФЕМ

В УНІВЕРСиТЕТІ 
ВІДБУВСЯ ТижДЕНь ПРаВоВих зНаНь, 

в якому взяли участь усі факультети

ГУРТОжИТкИ ТНЕУ - кРАщІ 
В ОблАСТІ!

У Тернопільській обласній державній 
адміністрації підвели підсумки огляду-кон-
курсу «Кращий студентський та учнівський 
гуртожиток-2012», який проводився  з 
ініціативи голови обласної державної 
адміністрації Валентина Хоптяна заради уза-
гальнення кращого досвіду з організації жит-
лово-побутових умов проживання, навчан-
ня та відпочинку учнівської та студентської 
молоді. Відтак, переможцем обласного 
огляду-конкурсу «Кращий студентський та 
учнівський гуртожиток-2012» серед вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
визначено: Тернопільський національний 
економічний університет.  

Заступник голови Тернопільської 
облдержадміністрації Василь Петрович 
Гецько вручив диплом та цінний подарунок 
проректору з науково-педагогічної роботи 
ТНЕУ Андрію Крисоватому, який запевнив, 
що невдовзі буде зданий в експлуатацію но-
вий дев’ятиповерховий гуртожиток, у якому 
в комфортних умовах матимуть можливість 
проживати 350 студентів університету.

Відділ 
гуманітарної освіти та виховання
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СОлОмІю кРУшЕльНИцькУ ВшАНУВАлИ 
ВЕлИЧНИм кОНцЕРТНИм дІЙСТВОм 

«УклІН ТОбІ, ВЕлИкА СОлОмІє!»
Ми від твоїх негаснучих щедрот

Міцнішими стаєм: живе і гріє
Твоє ім’я, як пісня, як народ!

Дмитро Павличко
Заключний концерт переможців конкурсних творчих звітів закладів 

вищої та професійно-технічної освіти Тернопільщини, присвячений 
140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької «Уклін тобі, велика Соломіє!» 
пройшов 23 жовтня в актовій залі ТНЕУ. 

Відрадно, що саме економічний університет цього року отримав перше місце  у кон-
курсних творчих звітах професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-IV рівнів 
акредитації під гаслом «Доки живе  пісня, доти живе народ».

Величне дійство підготували: головний режисер Михайло Крищук, режисери-поста-
новники: заслужений працівник культури України, начальник відділу гуманітарної освіти 
та виховання ТНЕУ Світлана Сорочинська та заступник начальника  Алла Бінцаровська.

Концертна програма вражала своєю красою та помпезністю. Кожен номер був 
відшліфований до найменших деталей. 

Незабутнє враження на глядачів справила багатожанровість, адже на сцені висту-
пали: оркестр народних інструментів та чоловіча хорова капела Чортківського облас-
ного педагогічного училища ім. О. Барвінського, народний художній театр фольклор-
ного танцю «Неопалима купина» та ансамбль народної музики Тернопільського вищого 
професійного училища № 4 ім. М. Паращука, чоловічий вокальний ансамбль  та народний 
художній хор «Галицький передзвін» Зборівського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, вокаль-
не тріо Заліщицького вищого професійного училища, вокальний квартет професійно-
технічного училища № 23  м. Скалата та багато інших.

Приємно, що творчі колективи ТНЕУ представили достойні високопрофесійні 
художні номери, а концертну програму провели працівники відділу гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ Ірина Новомлинська та Юрій Дзюла. Так, у виконанні 
учасниці народного художнього театру пісні «Для тебе» Катерини Іванчук про-
звучала українська народна пісня “Гиля, гиля, сірі гуси”. Вокальний гурт «Стру-
ни серця» запропонував увазі публіки пісню «Віночок». Хореографічні композиції 
«Погляд у майбутнє» та «Дорога до храму душі» виконали учасники творчих 
колективів народної студії сучасної хореографії “Т.А.Н.Г.о”. Концертну програму 
завершувала літературна композиція «Уклін тобі, велика Соломіє!», яку пред-
ставили читці ТНЕУ.

Після завершення концерту із вітальним словом виступила заступник начальника 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Романівна 
Ютовець. Вона подякувала ректору економічного університету Сергію Іллічу Юрію за на-
дану можливість провести заключний концерт переможців конкурсних творчих звітів 
закладів вищої та професійно-технічної освіти Тернопільщини, присвячений 140-річчю 
від дня народження Соломії Крушельницької, «Уклін тобі, велика Соломіє!» в актовому 
залі університету, а також вручила диплом Українського державного центру позашкільної 
освіти за вагомі здобутки на ниві естетичного виховання студентської молоді художньому 
керівнику народного художнього театру пісні «Для тебе» ТНЕУ Аллі Бінцаровській.

Наприкінці навчального року відбудеться звіт творчих колективів ТНЕУ 
«За честь, за славу, за народ», присвячений 95-річчю бою під Крутами.
З піснею на вустах 

«А мИ ТУю ЧЕРВОНУ кАлИНУ пІдНІмЕмО...»

«Здобувати знання з піснею на вустах» - таким девізом учасниці 
жіночого вокального ансамблю «Галичанка» закликають студентів 
ТНЕУ приєднуватись до творчих колективів університету.

 -Наш колектив – це велика родина, де викладачі та студенти спільними 
зусиллями добирають репертуар, продумують  сценарії. Кожен учас-
ник вкладає у працю часточку своєї душі. Можливо, саме тому пісня 
торкається сердець слухачів, даруючи усім відчуття свята, - розповідає 
одна з учасниць.

 Під керівництвом Мирослави Бурик «Галичанка» постійно бере 
участь у різноманітних концертах, оглядах, звітах.

 Мирослава Василівна – талановита людина, яка відчуває музику усіма 
фібрами душі. Вона працює у ТНЕУ уже чимало років, і під її умілою 
рукою голоси «галичанок» зливаються у єдину симфонію.

 Учасники колективу з величезним задоволенням відвідують гур-
ток вокалу, адже, саме це, за їх словами, насичує студентське життя 
найпозитивнішими емоціями та враженнями, що залишаються після 
кожної репетиції та концерту. Та й увесь колектив відділу гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ поважає працелюбну та відповідальну коле-

гу, з якою так і хочеться працювати. Сама ж художній керівник гуртка вважає, що натхнення їй дарують щасливі очі її сценічних 
вихованців та глядачів, які захоплено аплодують кожному номеру на сцені.

 Цьогоріч вокальний ансамбль «Галичанка» брав участь у багатьох концертах, зокрема, до Дня бібліотек, а, також, мав честь урочи-
сто відкрити конкурс читців та виконавців патріотичної  пісні, присвячений 70-тій річниці створення ОУН-УПА «А ми тую червону 
калину піднімемо», що відбувся 11 жовтня в актовій залі ТНЕУ.  А тих, хто хоче і сам зануритись у святкову атмосферу, «Галичанка» 
запрошує на наступні концерти з нагоди новорічно-різдвяних свят, які вже незабаром відбуватимуться у стінах нашого університету. 

Наталія Кубацька, студентка 5-го курсу , ФМБМ

Вустами очевидця... 

ВЕТЕРАН дРУГОї СВІТОВОї 
ВІЙНИ РОзпОВІВ СТУдЕНТАм 

ТНЕУ пРО СВІЙ бОЙОВИЙ шлях

З метою національно-патріотичного 
виховання молоді, на виконання розпо-
рядження голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації  «Про організацію 
виконання обласної програми «Ветеран» на 
2010-2014 рр.», та з нагоди Дня людей по-
хилого віку, відділ гуманітарної освіти та 
виховання ТНЕУ спільно з профспілковою 
організацією працівників ТНЕУ 9 жовтня 
організував зустріч студентів факуль-
тету міжнародного бізнесу та менед-
жменту та факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій  із ветераном 
Великої Вітчизняної війни, полковником 
у відставці Миколою Сергійовичем Ло-
мовцевим. Зустріч відбулась за сприян-
ня Тернопільської обласної ветеранської 
організації «Організація ветеранів 
України» (голова Голуб Олександр Іванович).

У затишній світлиці університету сту-
денти ФМБМ уважно слухали розповідь 
сивочолого ветерана про його бойовий 
шлях. Микола Сергійович зі сльозами на 
очах згадував про той нелегкий період у 
своєму житті. Війна застала його в Росії. 
Після навчання він потрапив на фронт. 
Займався доставкою боєприпасів, визволяв 
Україну, форсував Дніпро, був кілька разів 
поранений. Згодом брав участь у боях за 
визволення Білорусії та Польщі. Другого 
травня 1945 року, у день свого 24-річчя, 
Микола Сергійович разом зі своїми одно-
полчанами «брав Берлін».

Студенти уважно слухали розповідь 
92-річ-ного сивочолого полковника, кілька 
разів перериваючи її гучними оплесками 
на знак вдячності за ратний подвиг цієї 
людини-легенди. 

Ведучі дійства – студентки першого 
курсу ФМБМ Вікторія Рижа та Марія Ко-
вальчук вручили Миколі Сергійовичу квіти 
і даруночок – із вдячністю і на згадку.

Відділ гуманітарної освіти 
та виховання
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Екскурсії...
цІННІСТь У СпРАВжНОСТІ!

Нещодавно ми, студенти Українсько-польської програми фінансів і страхуван-
ня, побували на екскурсії в Музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького», розташованому в м. Львові. 

Катівня знаходиться практично в 
центрі старого міста Лева, у приміщенні 
тюрми, де розташовувалися каральні ор-
гани трьох окупаційних влад. Це перший 
в Україні музей-в’язниця. Важко уявити, 
що в той час, як десь неподалік хтось на-
солоджувався життям (хоч якось навіть 
незвично використовувати це словоспо-
лучення, згадуючи ті страшні часи), в мо-
торошному приміщенні «собачою смер-
тю» гинули безліч великих людей: Степан 
Бандера, Катерина Зарицька, Юрій Шу-
хевич, Іван Климів, В’ячеслав Чорновіл, 
Василь Стус та ін. 

На відміну від інших музеїв, головним 
експонатом тюрми є саме приміщення. «Цінність у справжності», – запевняє екскур-
совод Христина Процюк. Будівля охоплює три поверхи, горище, підвал та подвір’я, 
яке й було останнім земним «прихистком» для жертв політичних репресій. Також 
відвідувачам дають можливість подивитися на одиничні камери утриманих, камери 
смертників, кабінет слідчого, фотолабарaторію та санвузол. Так звана «м’яка кімната», 
де катували людей, нині «на ремонті».

Крім того, під час екскурсії ми мали змогу ознайомитися з видатними пам’ятками 
архітектури цього неповторного міста-музею. Зокрема, наша група побувала біля 
Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії 
Крушельницької, а також ми побачили і насолодилися неперевершеною красою Церкви 
Святих Ольги і Єлизавети (відомий ще як Костел Святої Ельжбети). Будівля, представ-
лена у неоготичному стилі, своєю архітектурою подібна до Паризького Нотердаму. 

На завершення зазначимо, що подорож до міста Лева справила незабутнє враження. 
У пам’яті ще надовго залишаться моторошні спогади від в’язниці, проте незважаючи на 
це, є багато приємних та позитивних моментів, що залишилися від побачених пам’яток 
архітектури різних стилів: готики, бароко, класицизму, модерну, конструктивізму, а та-
кож пішої прогулянки стародавнім містом.

 Підготували студенти першого курсу 
Українсько-польської програми фінансів і страхування

мАНдРІВкА, щО ВРАзИлА І здРУжИлА
 

У жовтні ми мандрували визначними місцями України, зокрема, побували у Кам’янці-Подільському та в 
м. Хотин і були дуже вражені красою та величчю чудових споруд. 

Але про все  - за порядком. Отже, спочатку – Кам’янець-Подільський, який цікавий уже тим, що його фортеця, яка 
має цікаву історію, увійшла до числа переможців проекту «7 Чудес України». 

Перші згадки про фортецю були ще в 
ХІІ столітті. До складу фортеці входило 
18 веж, але зараз їх залишилось лише 12. 
Одна з найцікавіших – це Папська, або, 
як її ще називають, Кармелюкова, бо в 
ній тричі був ув’язнений український на-
родний герой Устим Кармелюк. У Чорній 
вежі знаходиться криниця завглибшки 40 
м і діаметром 5 м, видовбана у скелі. До 
речі, ми усі кинули у неї монетки, щоби 
приїхати ще не раз  до «7 Чуда України».

Потім ми подорожували Старим 
містом. Незабутні враження залишилися 
після відвідування Катедрального костелу 
святих Апостолів Петра і Павла, при вході 
на територію якого ми доторкнулися пра-
вою рукою до хреста і загадали бажання з 
надією, що вони збудуться.

Наступною нашою зупинкою стало 
місто Хотин, яке запам’яталося найбільше. 
Чудова фортеця на березі річки Дністер в 
оточенні неймовірної природи  виглядала 
ще таємничішою… 

Понад годину ми насолоджувалися 
цим вражаючим пейзажем, відпочиваючи 
на пагорбі та гріючись на сонечку.

Думаю, що ця подорож стане для нас незабутньою, адже ми не тільки отримали неймовірні враження від поїздки, а 
й здружилися, що дуже важливо для нас - першокурсників.

Група МЕВ-11 дуже вдячна нашому методисту Альоні Георгіївні Авакян, голові студентському профкому Антону 
Михайловичу Шевчуку та нашому університету за цей незабутній день і можливість відвідати унікальні місця.

 

олександра Талько,  УНЕФ

Спорт
СРІблО з фАНк-АЕРОбІкИ 
ВИбОРОлИ СТУдЕНТИ ТНЕУ

Команда ТНЕУ-1 з фанк-аеробіки 
стала срібним призером на чемпіонаті 
України серед студентів, що відбувся 18-
19 жовтня у Запоріжжі. Команда вкотре 
брала участь у всеукраїньких змаганнях, 
тричі завойовувала бронзові медалі на 
чемпіонатах та кубках України, усі учас-
ники команди є кандидатами у майстри 
спорту. Тренери команди - Вежнавець 
Наталія Борисівна та Грубащук Алла 
Василівна. Серед учасників - студен-
ти різних факультетів: Кушнірук Юра 
(капітан команди), Женя Мельниченко 
та Святослав Кузьма - ФКІТ, Аліса Кунах 
і Макс Чижевський - ФББ, Будна Мар’яна 
та Ткач Яна - ФМБМ, Лукова Юля - УН-
ФЕМ. Зараз команда готується до пред-
ставлення Тернопільської області на Куб-
ку України 2012.

Юрій Кушнірук



зАпРОшУємО НА НОВОРІЧНУ 
кАзкУ-мюзИкл 
«ТАємНИця ЧАРІВНОї СкРИНькИ»

Напередодні новоріч- 
них свят кожен мріє, щоб 
здійснилися найзаповітніші 
бажання. Саме тому 
у ТНЕУ Дідусь Мороз 
для українських дітей 
підготував особливий пода-
рунок – «Чарівну скриньку 
новорічних бажань» й усі 
бажання, які загадають 
діти, він покладе до чарівної 
скриньки і здійснюватиме 
їх упродовж року.

- Щороку наші новорічні казки несуть у собі пев-
ний виховний зміст, - каже заступник начальника 
відділу гуманітарної освіти та виховання, режи-
сер-постановник казки-мюзиклу Алла Бінцаровська. 
– Цьогорічна «Чарівна скринька...» відкриє нам усім 
важливу таємницю: «Хто багато друзів має, той уся-
ке зло здолає». 

Отож, 27 грудня о 17.00 год. та 28 грудня о 15.00 
год. щиро запрошуємо дітей працівників нашого 
університету завітати на казкове дійство «Таємниця 
чарівної скриньки», щоби поринути у  феєрію свята і 
перенестись у чарівний світ дитячих мрій...

Написано серцем…
НОВОРІЧНА ІДИЛІя…
Усе навколо, наче в казці,

Вже місто у вогнях яскравих,
А дітвора довкіл ялинки
В різдвяні ринула забави.

Стоять красуні в кожній хаті,
Барвистими вогнями сяють.

Чекають діти подарунків,
На стіл дорослі накривають

Забули про усі незгоди - 
Годинник вже дванадцять б’є,

Усі загадують бажання,
Бо чудеса на світі є.

Казкова новорічна ніч
Нам подарує кошик щастя.

Салюти. Сніг і конфеті.
Ідилія. Життя прекрасне!

Ірина Барвінок, МЕНМП-41

ПАНІ НАРЕЧЕНА - ЗИМА
Тихеньким кроком в гості завітала…

Пройшлася вже дорогами й стежками –
Нас щедро з першим снігом привітала

І діточок потішила сніжками…
З морозом дружить, ходить в білих шатах,

Сніжинки срібні сипле нескінченно…
На диво-шлейфі нам приносить свято

Й чарівну казку пані наречена… 
Ірина Мартинюк, ФО-11, ФФ 

ЗОРя НА НЕБІ ВИФЛЕЄМСЬКА…
Зоря на небі Вифлеємська
До свят-вечері кличе нас:

Христос Родився!
Вся родина тихенько мовить: «Отче наш».

Багатий стіл…  Сія ялинка…
І кожен дім - мов Божий Храм,
Всі – від старого до дитинки –

Складають дяку Небесам.
Христос-Спаситель народився –

явив нам чудо із чудес,
В яслах – на сіні умістився,

Щоб Божий дух у нас воскрес.
Ольга Возьна, МУН-41

СЬОГОДНІ ВАС  
ПОЧУЮТЬ НЕБЕСА

Казковий вечір… Дивовижна мить…
Незрима грань між «вчора» і «сьогодні»…

Від серця, з привітаннями, летить
Глибока шана вам напередодні

Нового року і нових надій - 
Високих, чистих, як блакитне небо,

А ще бажаю романтичних мрій;
Побудьте дітьми - так сьогодні треба!

Повірте в казку, в справжні чудеса,
Добро і щирість, щастя і кохання…

Сьогодні Вас почують небеса!
В Новому - вперше, а в Старім - востаннє!

Повірте друзям, і вони не підведуть,
Довіртесь близьким, і вони не розчарують,

Відкрийтесь Богу і знайдете путь,
яким щасливі обрані крокують!

Тетяна Возьна, МЕНМФ-11

кОжНІЙ СлУхНяНІЙ дИТИНцІ 
пРИНОСИТь мИкОлАЙ 

ГОСТИНцІ…
Благодійна акція «Миколай про тебе не забуде» 

проходила у ТНЕУ, до якої активно долучилися сту-
денти і працівники університету, допомігши зібрати 
дарунки для дітей із багатодітних та малозабезпе-
чених сімей.  У холах корпусів університету № 1 та 
№11 з 9.30 до 14.00 бажаючі могли купити печиво, 
розуміючи, що виручені кошти будуть  спрямовані 
на придбання подарунків до Дня Святого Мико-
лая. Крім цього, у гуртожитках ТНЕУ тривалий 
час  проводився благодійний збір іграшок, одягу та 
солодощів, а в  холі деяких корпусів були розміщені 
скринька для благодійних пожертв.  Студенти і 
працівники університету впевнені, що Святий Ми-
колай завітав цьоріч у кожну оселю і подарував по-
требуючим невеличку радість!

Святий Миколай також був щедрим до чемних 
діточок працівників і студентів університету, які 
надсилали свої листи-бажання до профспілкових 
комітетів ТНЕУ.

Від хати до хати 
біленьким сніжком

Ходив Святий 
Миколай із мішком, 
Приносив дарунки 

на втіху,  
Радість 

і море щирого сміху!
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 Фото – Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю, Михайло Бенч

Віддруковано у ВПЦ 
 «Економічна думка ТНЕУ»

За зміст і достовірність фактів відповідає 
автор публікації. Висловлені авторами дум-
ки можуть не збігатися із позицією редакції. 
Редакція залишає за собою право редагувати 
схвалені до друку тексти.

При передруку посилання на 
«Університетську думку» – обов’язкове!

Газета виходить з благодійною метою для 
безплатного розповсюдження 

хТО ВОлОдІє ІНфОРмАцІєю, – ТОЙ ВОлОдІє СВІТОм!
Тернопільський національний економічний 

університет створює належні умови для само-
вираження і самовдосконалення молодих людей, 
які довірили йому свою долю.

я змалку мріяла навчатися у вищому навчаль-
ному закладі, який закінчили й залишилися пра-
цювати у ньому мої батьки і де навчається моя 
старша сестра.  

Цьогоріч моя мрія здійснилася – я стала сту-
денткою Україно-Німецького економічного фа-
культету міжнародних  фінансів..

Але мені також завжди хотілося навчитися 
грамотно і логічно викладати думки на папір – 
тобто писати так, щоби написане мною комусь 
захотілося прочитати…

я довго не зволікала із вибором, і зроби-
ла перший крок – стала слухачкою Школи 
журналістики, яка працює при газеті ТНЕУ 
«Університетська думка» і Відділі інформації 
та зв’язків з громадськістю. 

У Школі журналістики, яку веде головний редак-
тор газети, член Національної спілки журналістів 
України Марія Баліцька,  студенти з різних 
факультетів вчаться бути впевненішими у 
формулюванні  думок стосовно тих чи інших подій, 
які відбулися у студентському житті, в групі, на 
факультеті чи в університеті взагалі, щоби доне-
сти їх до широкого кола читачів часопису та елек-
тронного видання.

На заняттях Школи журналістики ми 
дізналися: хто володіє інформацією, – той володіє світом,  що відображення реального світу – це 
і є інформація, найважливішими властивостями якої є цінність, достовірність і актуальність.

Присутність гостей на кожному засіданні допомагає слухачам одразу опановувати практичні 
навички – зуміти випитати у них найпотаємніше – захоплення, мрії, смаки, життєві цінності 
та сходинки до успіху…

Так, на одному із засідань ми цікавилися життєвим і творчим шляхом завідуючої відділом 
гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ, заслуженого працівника культури України Світлани 
Сорочинської. Незабутньою для нас була зустріч з журналістами телекомпанії TV-4: і телеопе-
ратор Антон Киричук, і ведуча телепрограм Олена Шуль розповіли нам про плюси і мінуси  ро-
боти на телебаченні, про захоплення улюбленою справою і відданість їй, про відповідальність 
перед героями сюжетів та провели майстер-клас. Із великим зацікавленням ми слухали д.е.н., 
голову Ради молодих вчених ТНЕУ Григорія Монастирського, який сказав, що нині молоду науку в 
Україні творять поодинокі, але дуже потужні особистості…

У слухачів Школи журналістики завжди є багато запитань і до Марії Йосипівни, і до гостей 
– цікавих особистостей краю, які знайшли себе у житті. А це свідчить про  те, що навчання у 
Школі – це не змарнований час, а ще одна стежинка до самовираження і самоствердження тих, 
хто хоче бути обізнаним такою цікавою наукою як журналістика.

Приєднуйтеся!
Тетяна Возьна (МЕНМФ-11), слухачка Школи журналістики


