
Досяг вершини 
той, хто знає, чому радіти. Сенека
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Погляд зблизькаВидатний мислитель й 
економіст серцем назавжди 

залишається українцем!

Всесвітній українець, людина-легенда, академік, 
член Римського клубу та засновник Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі Богдан 

Гаврилишин 5 квітня відвідав  Тернопіль та зустрівся зі 
студентами й викладачами Тернопільського національного 
економічного університету. Послухати видатного земляка 
зібралось чимало тернополян, адже слухати академіка 
Гаврилишина – одне задоволення, позаяк навіть про 
складні процеси у  світовій економіці він розповідає 
зрозуміло, просто і доступно, немов про своє життя, 
описане у книзі «Залишаюсь українцем», яку називає 
звітом для сучасників і зверненням до української молоді.

Подяка викладачам 
Університету 

за щедрість душі
Шановні  добродії!

Діти та дирекція дитячого будинку «Пресвята 
родина»  складають щиросердну подяку викладачам 
та працівникам кафедр державного і муніципального 
управління, філософії та політології, психологічних 
і педагогічних дисциплін, ФДПМП Тернопільського 
національного економічного університету, викладачам 
кафедри фінансів ТНЕУ за матеріальну допомогу для 
дитячого будинку «Пресвята родина».

Хай Ісус Христос у Своїй нескінченній Любові наділить 
вас міцним здоров’ям, скріпить Ваші сили на нелегкій 
дорозі служіння  Богові та людям і поблагословить на 
многії і благії літа.

Нехай Господь сторицею винагородить Вас за 
щедрість душі і серця.

Низький уклін та велика подяка.
Директор дитячого будинку 

«Пресвята родина» Ірина Щавурська

 Іванна Чайківська: 

«Університетська думка» за 18 років уже 
неодноразово розповідала про всебічно обдарованих 
студентів Університету, які, завдяки сприятливим 
умовам, що створені у ТНЕУ, змогли самореалізуватися 
і самовиразитися й понесли із собою у доросле життя 
теплі спогади про щасливі роки навчання і вдячність 
педагогам та наставникам за розуміння і підтримку на 
перших сходинках сходження до успіху. Нинішня героїня 
розповіді – ровесниця газети. 

(Закінчення на 2-3 стор.)

 «Знання, здобуті 
в Університеті, стануть 
міцним фундаментом у моєму 
майбутньому професійному 
житті»
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Радість – це не просто усмішка на обличчі. Радість – 
це віра в краще тоді, коли краще бачиться гіршим… Ельчин Сафарлі «Кохання з дна Босфору»

 Іванна Чайківська: «Знання, здобуті в Університеті, стануть міцним 
фундаментом у моєму майбутньому професійному житті»

Є люди, які, народившись 
вродливими, самовпевнено 
чекають милості від 

життя… Є люди, які вимолюють у 
Бога щастя-долі, сподіваючись на 
манну небесну… Є люди, які роблять 
кар’єру завдяки впливовим родичам 
чи авторитетним зв’язкам… Словом, 
кожен сам обирає життєву стежину 
й інколи не задумується, чи зможе 
іти нею, чи зуміє подолати перепони 
випробувань, чи перестрибне 
через прірву відчаю, чи злетить над 
буденною суєтою заради досягнення 
найзаповітнішої мрії…

Але, на щастя, є 
гармонійні люди, які 
наполегливо працюючи і 

самовдосконалюючись, привітно 
несуть із собою світло радості до 
кожної зустрічної душі. Здається, що 
таких людей веде за руку Бог – вони 
позитивні, відповідальні, сумлінні 
і доброзичливі. Саме до таких 
належить другокурсниця факультету 
фінансів ТНЕУ Іванна Чайківська, до 
якої приглянемося ближче.

-	 Іванно,	 побутує	 вислів,	 що,	
залежно	від	самої	людини,	і	щастя	буває	
різного	 зросту:	 у	 когось	 –	 це	 гірка,	 яку	
нарив	 кріт,	 у	 декого	 –	 «Говерла»	 чи	
«Еверест»…	А	 як	 уявляєш	щастя	ти	 і	
коли,	на	твою	думку,	людина	почувається	
щасливою?

- Думаю, людина є щасливою тоді, 
коли займається улюбленими справами. І 
я – щаслива, адже займаюся тим, що мені 
подобається: це навчання, танцювальне 
мистецтво, творчість та самореалізація 
особистості.

-	 Скажи,	 будь	 ласка,	 Іванно,	
як	 тобі	 вдається	 поєднувати	 творчі	
захоплення	 і	 навчання	 на	 факультеті	
фінансів?

- Ще навчаючись у школі, мені 
подобалося дізнаватися щось нове. І 
саме у школі у мене появився великий 
інтерес до навчання, особливо до точних 
наук, і зараз в університеті я багато 
часу приділяю навчанню. Підготовка до 
семінарських занять, відвідування лекцій 
та відпочинок – це звичне студентське 
життя. Також мені дуже цікаво брати 
участь у студентських конференціях, 
круглих столах та слухати цікаві доповіді 
й робити власні невеличкі наукові кроки. 
Адже те, чому я навчуся тут, у ТНЕУ, 
- буде міцним фундаментом у моєму 
майбутньому професійному житті.

-	 При	 такому	 навантаженні	
на	 мозок	 потрібно	 вміти	 правильно	
відпочивати…

- Звісно, людина не може постійно 
вчитися... Тому вважаю, що найкращим 
відпочинком від розумової роботи є 
фізична праця. Для мене своєрідним 
відпочинком від навчання, а також великим 
захопленням є танці. Ще маленькою 
дівчинкою батьки за ручку привели мене 

На фото – Іванка з батьками і братом Євгеном; внизу – разом із улюбленим «Т.А.Н.Г.о»
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У кожного радість викроєна точно за його міркою. 
Її ні вкрасти, ні привласнити: іншому вона просто не підходить. Юрій Домбровський

у танцювальний зал, і відтоді ось уже 12 
років танцювальний колектив став для 
мене другою родиною. Саме із Народною 
студією сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» 
пов’язано безліч приємних спогадів, 
позитивних емоцій та яскравих вражень, 
я побувала на різноманітних концертах, 
подорожувала по Україні та за її межами. 
Танці – важка праця, постійні репетиції та 
концертні виступи завжди заставляють 
бути «у формі», та інакше із таким ритмом 
і не може бути. У танці ми можемо 
розмовляти не говорячи, страждати 
– не плачучи, любити – радіючи та 
усміхаючись. Тому дуже часто хочеться 
просто танцювати, жити танцюючи та 
мріяти танцюючи.

-	 Навчання…	 Танці…	
Конференції…	Конкурси…	Цікаво,	чи	є		у	
тебе	друзі	і	коли	ти	спілкуєшся	з	ними?

- Найголовніше – це  те, що 
я намагаюся поєднувати навчання 
з  танцювальним мистецтвом, хоча 
іноді буває важко, але якщо ми щось 
захочемо, то усе зможемо… Проте, 
під час навчального року немає багато 
часу для відпочинку, але час для друзів 
знаходжу завжди. Мої друзі – це люди, 
з якими я найбільше проводжу часу на 
танцях, у навчанні та у житті факультету. 
Більшу частину робочого дня проводжу в 
університеті, на лекційних та семінарських 
заняттях разом зі своєю великою групою 
(див.	 фото	 внизу). Інколи ми усі разом 
збираємося та радісно відпочиваємо. Із 
танцювальним колективом ми найбільше 
відпочиваємо під час концертів, після 
виступів та завжди святкуємо разом свої 
дні народження…

-	 Ти	 майже	 весь	 час	 поза	 домом	
–	 вся	 у	 справах…	Чи	 не	 сумує	 родина	 за	
привітною	усмішкою	доброзичливої	Іванки?

- Родина для мене – це святе. І я 
найбільше люблю відпочивати разом зі 
своєю родиною. Особливо у такі великі 
християнські свята, як на Різдво чи на 
Великдень, коли уся родина збирається у 
світлиці, де звучать дзвінкі голоси, і лине 
щира розмова, панує любов та родинний 
затишок. Разом із бабусею та дідусем, 
із двоюрідними сестрами й братами, 
з батьками, з рідним братом та усією 
родиною ми відпочиваємо душею.

-	 Іванко,	 кому	 завдячуєш	 своїми	
досягненнями	у	житті?

- Усе, чого я добилася, що маю, 
усе, що вмію і роблю, - я досягнула 
завдяки величезній підтримці моїх батьків 
та молодшого брата Євгена. Саме їхня 
величезна любов та підтримка вели 
мене в усіх починаннях, великих  та 
дрібних справах; у хвилини радості й 
розчарування вони допомагали мені 
стати такою, якою я зараз є. Мої батьки 
виховали мене, навчили писати та читати,  
привели в танцювальний зал, прищепили 
любов до науки і творчості, заохотили до 
навчання. Тому хочеться сказати їм Дякую 
за усе, що вони мені подарували. Мій брат 
Женя також і танцює, і ходить до музичної 
школи,  і вчиться у школі «на відмінно»… 
Ми з ним завжди розуміємося та охоче 
допомагаємо одне одному.

-	 Кажуть,	 що	 сучасна	 молодь	
повністю	 заінтернетована…	 Іванко,	
як	 ти	 ставишся	 до	 книжки	 реальної,	
паперової?	Чи	любиш		читати	і	хто	твій	
улюблений	письменник?

-У вільний час, здебільшого влітку, 
люблю читати художні книги. Моєю 
улюбленою письменницею є Лариса 
Денисенко, яка нагадує мені саму 
мене, адже у нас схожі думки та мрії. Я 
прочитала  уже усі її твори, які вразили 
мене своєю сюжетністю та яскравістю 
образів.

-	 Рік	 має	 чотири	 пори,	 кожна	 з	
яких	по-своєму	неповторна	 і	 красива.	А	
ти	найбільше	любиш…

- Літо!!! Дуже люблю літо, бо 
народилася у найтеплішу пору. Люблю 
світло і теплі кольори, яскраве і насичене 
життя. Моїми улюбленими квітами є 
ромашки, які водночас такі прості та такі 
чудові, а от улюблена моя тваринка – це 
білочка, яка також, як і я, «крутиться у 
своєму колесі».

-	 Дивлюся	на	тебе	–	ну	суцільний	
позитив…	І	душа	моя	радіє	від	того,	що	
такі	прекрасні	молоді	люди	навчаються	
у	 Тернопільському	 національному	
економічному	університеті…

- Та ні (сміється), люди не всі 
є досконалими, і я також не виняток… 
Наприклад, я дуже люблю зранку довго 
спати, бо лягаю увечері пізно. За своїм 
ритмом дня я є «совою», тому для мене 
великою трудністю є рано вставати та ще 
йти на першу пару, тому дуже часто я на 
неї запізнююся…

-	 Розумію	тебе,	бо	я	також	«сова»,	
але	 філіжанка	 смачної	 кави	 чи	 горнятко	
міцного	 чаю…	 і	 знову	 людина	 пірнає	 «з	
головою»	у	справи,	пам’ятаючи	про	життєве	
кредо.	До	речі,	а	чим	ти	керуєшся	у	житті?

- Моє життєве кредо: «Роби усе 
так, як би хотіла, щоби люди робили 
тобі…», і працює воно сповна, адже бачу, 
що пожинаю те, що колись посіяла.

-	 Іванко,	 у	такому	юному	 віці	ти	
вже	 знайшла	 себе,	 маєш	 авторитет,	
живеш	 у	 люблячій	 родині…	 І	 все	 ж	
відчуваю,	що	ти	мрієш	про…

- Моя найзаповітніша мрія – бути 
щасливою у житті, мати люблячу сім’ю та 
вірних друзів, зберегти усмішку на вустах і 
примножувати любов у серці.

- Нехай	 збудеться	 твоя	
найзаповітніша	мрія,	сонячна	дитино.

Розмовляла  Марія Баліцька
Фото – з домашнього архіву 

родини Чайківських
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Треба завжди бути радісним. 
Якщо радість закінчується, - шукай, у чому помилився. Лев Толстой

Олег Іващук: «Опанувавши математику, 

Нещодавно у Києві, в приміщенні 
Національного центру ділового 
та культурного співробітництва 

«Український дім» відбулася виставка 
«Освіта та кар’єра-2012»

«Освіта та кар’єра» є найбільшою 
освітянською виставкою України за 
кількістю учасників, що представляють 
власні експозиції. Виставку щорічно 
відвідує 15-20 тисяч осіб, а саме 
абітурієнти з батьками, студенти та 
працівники освіти. Цього року на виставці 
було сконцентровано інформацію, що 
стосується можливостей отримання 
професійної освіти, як в Україні, так і за 
кордоном, були представлені різноманітні 
молодіжні програми, міжнародні гранти, 
можливості безкоштовного навчання 
за кордоном. У виставці взяли участь 
приблизно 200 учасників. Із них: 70 
вищих навчальних закладів України 
(університети, академії, інститути); понад 
50 закордонних вищих навчальних 
закладів; міжнародні організації та 
освітні агенції; молодіжні видання; 
освітні Інтернет-проекти та 16 київських 
професійно-технічних навчальних 
закладів, коледжів та ліцеїв. За період 
роботи виставки відбулися презентації, 
семінари, круглі столи. Основна тематика 
презентацій – можливості навчання за 
кордоном, переваги навчання в Україні, 
можливості отримання двох дипломів 
– державного та міжнародного зразків. 
Організатори заходів – Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національна академія педагогічних наук 
та Товариство «Знання» України.

Приємно відзначити, що Терно-
пільський національний економічний 
університет було нагороджено кубком 
та дипломом про здобуття Гран-прі у 
номінації «Міжнародне співробітництво в 
галузі освіти і науки».

Щиро вітаємо професорсько-
викладацький колектив та студентство ТНЕУ 
з цим вагомим досягненням та бажаємо 
рідному вищому навчальному закладу 
процвітання та нових упевнених перемог!

Гість редакції – декан факультету 
довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки ТНЕУ, 
доцент кафедри економіко-
математичних методів, Почесний 
професор ТНЕУ, член редколегії 
наукового журналу «Світ фінансів», 
автор понад 70 науково-методичних 
праць, кандидат економічних наук 
Тернопільського національного 
економічного університету Олег 
Тимофійович ІВАЩУК.

Інформаційна довідка: О. Т. Іващук 
народився 16 березня 1952 року в с. 
Дорофіївка Підволочиського району 
Тернопільської області. Закінчив 
Волочиську середню школу, що на 
Хмельниччині, а у 1974 році – механіко-
математичний факультет Львівського 
державного (нині – національного) 
університету імені Івана Франка за 
спеціальністю «Прикладна математика».

Одружений. Разом із дружиною 
Любомирою народили і виховали двох 
доньок. Великою втіхою для родини є 
внуки Олег та Михайло.

ТНЕУ 
здобув Гран-прі!

У Тернопільському національному економічному університеті  
серед 14 факультетів вагоме місце займає факультет 
довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, 

адже йому ввіряють свою долю і зовсім юні, які тільки-но визначаються 
із вибором професії,  і молоді, - які, уже маючи вищу освіту, свідомо 
здобувають на факультеті другий фах; і особистості, які вирішили 
присвятити себе державній службі.

-	 Олеже	 Тимофійовичу,	 як	 Вам	
вдається	вміло	керувати	таким	великим	
кораблем?

Допомагає математична логіка. А 
математику я полюбив ще у школі, тому 
довго не барився із вибором ні вищого 
навчального закладу, ні факультету, ні 
спеціалізації. «Прикладна математика» 
на механіко-математичному факультеті 
Львівського державного університету 
імені  Івана Франка – це те, чого шукала 
моя душа, адже не секрет, що математика 
– цариця усіх наук. Опанувавши 
математику, людина може досягнути у 
житті вагомих успіхів.

- Яких	 успіхів	 у	житті	 досягнули	
Ви?	Якими	були	щаблі	Вашого	кар’єрного	
зростання?

- Свою трудову діяльність я 
розпочав на посаді інженера-математика 
у 1974 році, коли прийшов дипломованим 
спеціалістом до Тернопільської філії 
Республіканського проектно-технологічного 
об’єднання  «Укрсільгосптехсистема». 
Протягом 1978-1981 років я займався 
комсомольською діяльністю, а згодом став 
викладачем Тернопільського фінансово-
економічного інституту. У 1984 році вступив 
до аспірантури Київського інституту 
народного господарства, а вже у 1986 
році захистив кандидатську дисертацію. 
Працюючи в Тернопільському фінансово-
економічному інституті, обіймав посади 
асистента, старшого викладача, доцента, 
професора, завідувача кафедри економіко-
математичних методів і моделей, директора 
Центру довузівської, післядипломної та 
магістерської під-готовки. У 2007 році – 

після  реорганізації Центру довузівської, 
післядипломної та магістерської 
підготовки у факультет довузівської, 
післядипломної та магістерської 
підготовки я став його деканом.

- Бути	 деканом	 такого	
відповідального	 факультету,	 як	
факультет	довузівської,	післядипломної	
та	 магістерської	 підготовки,	 -	 означає	
повністю	 	 віддаватися	 справі.	 А	 як	 же	
Ваша	наукова	діяльність?

- Якщо все точно розрахувати, то 
часу вистачить на все. Для прикладу, я 
активно займаюся науковою діяльністю; 
викладаю прикладні математичні 
дисципліни, є автором та ініціатором 
впровадження  дисциплін «Фінансова 
математика», «Кількісні методи 
фінансового прогнозування», «Кількісні 
методи податкового прогнозування», 
«Кількісні методи інвестиційних 
розрахунків», «Кількісні методи в бізнесі»; 
допомагаю аспірантам у використанні 
математичного інструментарію під час 
підготовки наукових розробок, здійснюю 
керівництво роботою аспірантів.

- Що	 допомагає	 Вам	
зосередитися	 на	 найважливіших	
питаннях	 та	 дослідженнях	 і	 з-поміж	
багатьох	 виокремити	 найістотніші,	
викликані	сьогоденням?

- Допомагає мені моє життєве 
кредо, яке вчить, що завжди 
потрібно стояти на крок попереду… 
Але тут ми знову повертаємося до 
математичної точності розрахунків 
не лише формул, рівнянь, а й кроків 
у житті, в науці, у кар’єрі.
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Знайти привід для радості значно складніше, ніж для смутку. Люди дуже люблять себе і тому страждають. 
З кінофільму «Хто увійде в останній вагон»

Доброю традицією в Університеті 
стало проведення Днів науки. Цьогоріч 
вони проходили десятий рік поспіль 

та напередодні VI Всеукраїнського фестивалю 
науки, в рамках яких: 10 квітня відбулася 
загальноуніверситетська студентська нау-
кова конференція «Науково-дослідна 
робота студентів: формування особистості 
майбутнього вченого, фахівця високої 
кваліфікації». Мета конференції: активізація 
наукових досліджень студентської молоді, 
її фахове та світоглядне вдосконалення; 
виявлення, розвиток і підтримка юних талантів 
та обдарувань серед студентів Університету; 
розвиток студентського наукового потенціалу; 
підвищення професійного рівня підготовки 
молодих фахівців; об’єднання широкого 
кола студентів на основі їх інтересу до 
науки; обговорення проблем розбудови 
державності, економічного і соціального 
розвитку України та їх правове забезпечення. 
Робота наукового заходу студентської молоді 
проводилася в секційному та пленарному 
режимах. У пленарному засіданні взяв 
участь та привітав учасників конференції 
заступник Тернопільського міського голови 
з гуманітарних питань Леонід Бицюра. 
Керівники молодіжних наукових організацій 
Університету, голова ради молодих вчених 
ТНЕУ, д.е.н., доцент Григорій Монастирський 
і голова Студентського наукового товариства 
Андрій Бобанич виступили з доповідями. На 
пленарному засіданні були заслухані звіти 
керівників секцій. На завершення проректор 
з наукової роботи ТНЕУ, професор Зеновій 
Задорожний вручив дипломи студентам-
переможцям Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнської 
студентської олімпіади. 11 квітня відбулася 
загальноуніверситетська наукова конференція 
професорсько-викладацького колективу, 
докторантів, аспірантів та здобувачів 
наукового ступеня ТНЕУ «Економічні, правові, 
інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку 
України в умовах проведення системних 
реформ». Мета  конференції: презентація 
результатів виконання фундаментальних 
наукових досліджень з найважливіших проблем 
природничих, суспільних і гуманітарних наук та 
прикладних наукових розробок з пріоритетних 
напрямків розвитку науки і техніки, а також 
обговорення проблем розбудови державності 
України, стратегії розвитку та структурно-
інноваційної перебудови української економіки 
в умовах проведення системних реформ, 
залучення до наукової роботи обдарованої 
молоді, розробка наукових рекомендацій для 
підприємств (організацій), органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
Конференція працювала в 13 секційних 
засіданнях, які очолювали провідні науковці 
Університету. На пленарному засіданні 
учасників конференції привітали перший 
заступник голови Тернопільської обласної ради 
Сергій Тарашевський і Тернопільський міський 
голова  Сергій Надал. У вітальному слові 
проректор з наукової роботи ТНЕУ, професор 
Зеновій Задорожний представив наукові 
здобутки Університету. 

Підсумки Днів науки показали, що 
в Університеті всі наукові школи 
мають реальний науковий доробок, 

який пройшов апробацію на конференції, 
формуються нові напрямки досліджень, 
що засвідчують появу нових наукових 
шкіл і окреслення ролі окремих кафедр у 
науковому супроводі реформ у вищій освіті 
та економічних перетворень в Україні.

Валерій Письменний, начальник НДЧ

На фото - відомі науковці Університету

можна  досягнути у житті вагомих успіхів!»
-	 Олеже	 Тимофійовичу,	 мабуть,	

у	Вас	зовсім	не	вистачає	часу	на	сім’ю?	
Значить,	маєте	надійний	тил?

- Моя дружина Любомира з 
великим розумінням ставиться до моєї 
роботи і до того, що, як то кажуть, посада 
зобов’язує… А моя посада зобов’язує  
грунтовно володіти базовими фаховими 
знаннями з різних предметних галузей, 
бути ерудованим, демократичним у 
спілкуванні зі студентами, магістрами та 
викладачами; постійно впроваджувати 
нові прогресивні ідеї та технології у 
навчальний процес університету…

-	 Чи	 розуміють	 таку	 	 постійну	
зайнятість	батька	Ваші	доньки?

- Мої обидві донечки пішли 
стежкою батька. Старша донька Ірина 
– захистила докторську дисертацію, 
працює заступником директора НДІ 
митної справи; молодша Оля – іде 
врівень зі мною. На даному етапі ми є 
більше колегами, однодумцями, адже у 
науковому житті кожна вагома думка є 
важливою.

-	 І	 все	 ж,	 є	 пора	 відпустки…	 Де	
полюбляєте	відпочивати	з	родиною?

- Особливо на Закарпатті.
-	 Хто	 Ваш	 улюблений	 письменник,	

композитор?
- Письменник – Іван Франко, 

композитор – Степан Гіга.
-	 Яка	 страва	 нагадує	 Вам	 смак	

дитинства?
- Гречана каша зі шкварками.
-	 Олеже	 Тимофійовичу,	 давайте	

знову	 повернемося	 до	 очолюваного	
Вами	 факультету	 і	 розкажемо	 читачам	
«Університетської	 думки»,	 на	 що	
спрямована	 діяльність	 факультету	
довузівської,	 післядипломної	 та	
магістерської	підготовки	Тернопільського	
національного	 економічного	 універ-
ситету;	 скільки	 випускників	 отримали	
на	 факультеті	 другу	 освіту	 та	 скільки	
магістрів	 отримали	 дипломи	 за	
спеціальністю	«Державна	служба»?

- Діяльність факультету довузівської, 
післядипломної та магістерської підготовки 
спрямована на організацію навчального 
процесу відділу довузівської підготовки, 
відділу післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації, магістратури за 
спеціальностями «Державна служба», 
«Адміністративний менеджмент» та «Бізнес-
адміністрування». На факультеті другу 
освіту отримали більше 4000 випускників; 
1679 магістрів отримали дипломи за 
спеціальністю «Державна служба».

-	Спеціальність	«Державна	служба»	на	
факультеті	довузівської,	післядипломної	
та	 магістерської	 підготовки	
Тернопільського	 національного	
економічного		університету	опановують	
магістранти	 майже	 з	 усіх	 регіонів	
України…	Що,	на	Вашу	думку,	приваблює	
майбутніх	держслужбовців	саме	у	ТНЕУ?

- Найперше, якість освіти, адже за 
15 років своєї діяльності наш факультет 
зайняв гідну нішу на освітянському 
просторі України. А якість освіти можуть 
забезпечити висококваліфіковані педа-
гоги із великим теоретичним і прак-
тичним багажем знань. На факультеті 
довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки Тернопільського 
національного економічного  університету 
свої знання передають майбутнім 
магістрам лише кандидати і доктори наук. 
А це – високий рівень!

-	Олеже	Тимофійовичу,	що	порадите	
молодим	 людям,	 які,	 через	 незнання	
життя,	обрали	фах	не	до	душі?

- Головне, не розчаровуватися, а 
приглянутися до життя, поцікавитися 
вимогами сьогодення і… отримати 
післядипломну освіту на факультеті 
довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки Тернопільського 
національного економічного  університету.

- І,	 насамкінець,	 що	 побажаєте	
державним	 службовцям,	 в	 руках	 яких	 –	
доля	українців	і	України?

- Терпіння і віри в майбутнє.
Розмову вела Марія Баліцька

Дні науки 
в Університеті
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Найбільш яскраві спалахи радості у нас, 
зазвичай, виникають від несподіваної іскри. Семюел Джонсон

Великодні зустрічі
У                  затишній світлиці 

У н і в е р с и т е т у, 
за добрим укра-

їнським звичаєм, у щирому 
родинному колі разом 
із господарем свята – 
ректором ТНЕУ С.І.Юрієм, 
молодими науковцями та 
студентами зібралися 21-
23 березня друзі нашого 
вищого навчального 
закладу – на телезйомки 
святкової програми 
«Великодні зустрічі у 
ТНЕУ».

Сонячний господар Павлик Гугул 
і мрійлива писанкарка Юля Бінцаровська

Діти УніверситетуПаска красна день вітає,
радуйтеся щиро нині –

Бог дав радість всій родині,
Бог дав радість нам з Небес:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(із Великодньої гаївки)

Зустрілися в Університеті відомі і шановані люди 
нашого краю – народний артист України, директор 
Тернопільської  обласної філармонії Ярослав 

Лемішка; заслужений артист України, бандурист-віртуоз 
Дмитро Груб’як; учасниці вокального тріо «Солов’ї Галичини» 
- заслужена артистка України Надія Татарчук, Оксана 
Лісовець та Наталія Бойко; лідер гурту «Світозари» Ігор 
Яснюк; колекціонер борщівських вишиванок Віра Матковська; 
фотохудожник Михайло Урбанський; майстриня виробів 
з кераміки Галина Жук; народна майстриня з гончарства 
Ольга Мельничук; народна майстриня з писанкарства Надія 
Волощук; майстер народної творчості, лялькарка Людмила 
Павлова; майстрині української вишивки Олена Перкій 
та Марія Стельмах; директор ресторану «Галич» Галина 
Головецька і кулінар Мирослава  Феш.

Після вітального слова ректора полинули яскраві мистецькі вітання учасників творчих колективів 
Тернопільського національного економічного університету – гуртів «Оксамит», «Струни серця» та «Називний 
відмінок», солісток народного театру пісні «Для тебе» Катерини Іванчук, Наталії Цар, Тетяни Шарган, Ірини 

Новомлинської, Оксани Корзун, вокального ансамблю «Краплинки» та його солістки Роксолани Залізняк, студенток 
ТНЕУ Тетяни Івасенко та Оксани Кузів, солістки гурту «Оксамит» Уляни Гевко. Учасники фольклорно-етнографічної 
студії «Святочні ґердани» виводили гаївки, а наші студенти, одягнувши борщівські вишиванки – із колекції Віри 
Матковської, розповідали про народні звичаї, пов’язані з Великоднем. 

Цікаві хореографічні композиції представили на святі учасники народної студії хореографії «Т.А.Н.Г.о», народного 
ансамблю танцю «Пролісок» та театру танцю «Експресія». 

Світлими почуттями віри і любові, родинної радості й тепла наповнили серця присутніх Оксана та Лілія-Марія 
Крисоваті, виконавши пісню «Мама і донечка». 

До речі, участь у зйомках брали також діти та внуки працівників Університету. 
Святкову програму «Великодні зустрічі у ТНЕУ» транслювали на каналі «TV-4» у період Великодніх свят. 

Фотографував «Великодні зустрічі у ТНЕУ» Ярослав Стареправо.
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Радість починається тієї миті, 
коли ти перестаєш шукати своє власне щастя для того, щоби дарувати його іншим. М.Куаст

в Університеті Високоповажні колеги, 
дорогі студенти, шановні 

краяни!
Сердечно	вітаю	Вас	з	нагоди	світлого	

свята	Великодня!	Звістка	про	Воскресіння	
Ісуса	пролетіла	над	світом	та	наповнила	
небесною	 радістю	 і	 спокоєм	 душі	 усіх	
християн.

Сьогодні	 дякуємо	 Господу	 за	 те,	 що	
у	 дні	 випробувань	 ми	 відчували	 Його	
захист	 і	 підтримку,	 в	 найскладніші	 часи	
непохитно	 вірили	 –	 наші	 ревні	 молитви	
будуть	почуті.

Пасхальні	дні	прилучать	нас	до	Вічних	
Істин,	 	 що	 вчать	 бути	 терплячими	
та	 милосердними.	 Бо	 кожна	 справа,	
зроблена	 однією	 людиною	 заради	 іншої,	
є	 гідною	 в	 очах	 Господніх	 і	 воздасться	
їй	 сторицею.	 Бажаю,	 щоб	 Всевишній	 не	
оминув	Вас	Своєю	милістю,	а	Великодній	
благовіст	 звеселив	 весняними	 гаївками.	
Хай	 повняться	 Ваші	 оселі	 гараздами,	
доля	буде	прихильною	й	щедрою,	даруючи	
здоров’я,	 злагоду,	 родинний	 затишок	
і	 тепло.	 Нехай	 наші	 помисли	 завжди	
прихиляються	 до	 Біблійних	 заповідей,	 а	
серце	живе	прагненням	творити	добро.

Христос	Воскрес!	
	 	 Воістину	Воскрес!

Зі святковою шанобливістю ректор 
Тернопільського національного 

економічного університету С.І. Юрій

Щасливі матусі

Оксана Крисовата зі співучею донечкою 
Лілією-Марією;  Оксана Адамик (внизу) 
зі своїми сонечками-донечками Анею 
та Вікусею уважно дивляться, як 
разом із «Рожевою пантерою» танцює  
найстаршенька Катруся.
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Головний секрет збереження веселості полягає у тому, щоб не дозволяти дрібницям тривожити нас 
і разом з тим цінувати ті маленькі радощі, які випадають на нашу долю. Семюел Смайлс

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА

Інформаційна	довідка:
ХОНДОГІЙ Ірина В’ячеславівна, 
у 2011 році закінчила магістратуру державної служби 
Тернопільського національного економічного університету, 
начальник управління державної служби 
Головного управління державної служби України 
в Тернопільській області; 
заміжня, разом із чоловіком Валентином 
народили і виховали сина Сергія.

-	 Ірино	 В’ячеславівно,	 новий	 Закон	
України	 «Про	 державну	 службу»	
утверджує	 вимоги	 високого	 рівня	
професійної	 компетентності	 осіб,	
здатних	 забезпечити	 результативну	
роботу	 органів	 державної	 влади	 та	
органів	 місцевого	 самоврядування.	 То	
ж	 якими	 якостями	 повинен	 володіти	
нинішній	державний	службовець?

- Становлення демократичної, 
правової, соціальної держави, розвиток 
громадянського та інформаційного 
суспільства, європейська інтеграція 
України, проведення політичної, 
адміністративної та економічних реформ 
потребують, щоб компетентність, 
професіоналізм і лідерство відігравали 
провідну роль у діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Словом, лише фахівці, 
які мають належну професійну підготовку, 
спроможні ефективно реалізовувати 
поставлені перед ними завдання.

-	 Скажіть,	 будь	 ласка,	 а	 які	 вищі	
навчальні	 заклади	 України,	 на	 Вашу	
думку,	 здатні	 забезпечити	 належну	
професійну	підготовку	держслужбовців?

- Кузнею кадрів з формування 
професійно-компетентних, творчо-
інноваційних управлінців нової генерації, 
для роботи в органах державної влади та 
в органах місцевого самоврядування, є 
мережа навчальних закладів, що включає 
Національну академію державного 
управління при Президентові України, її 
регіональні інститути у Дніпропетровську, 
Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих 
навчальних закладів IV рівня  акредитації, 
серед яких і Тернопільський національний 
економічний університет, що здійснюють 
підготовку магістрів за спеціальностями 
галузі знань «Державне управління».

Відомі випускники ТНЕУ

На фото - дипломи магістрів державної служби отримали випускники  факультету 
довузівської,  післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського 

національного економічного університету

-	 Майбутні	 державні	 службовці	
навчаються	за	державним	замовленням?

- Не всі. Наприклад, у 2012 році 
дев’ятнадцять вищих навчальних 
закладів здійснюють зазначену підготовку 
за державним замовленням, решта – на 
умовах контракту.

-	 Зрозуміло.	 А	 зараз	 давайте	
детальніше	зупинимося	на	магістратурі	
ТНЕУ.	 Зокрема,	 мене	 цікавить,	 чи	
задоволені	 Ви,	 Ірино	 В’ячеславівно,	
як	 начальник	 управління	 державної	
служби	 Головного	 управління	 державної	
служби	в	Тернопільській	області,	рівнем	
підготовки	 державних	 службовців	 у	
нашому	Університеті	і	чим	відрізняється	
магістратура	 ТНЕУ	 від	 інших	 вищих	
навчальних	закладів	України?

- Тернопільський національний 
економічний університет за роки своєї 
діяльності уже має значний досвід 
підготовки магістрів за спеціальністю 
«Державна служба», у той час, як 
багато інших вищих навчальних 
закладів України тільки розпочали таку 
підготовку. За 14 років підготовлено 1562 
магістри за вказаною спеціальністю, 
в тому числі за спеціалізацією 
«Адміністративний менеджмент» 684 
магістри, «Економіка» - 444 магістри, 
«Світова та європейська інтеграція» - 
260 магістрів, «Бюджет і фінанси» - 127 
магістрів, «Кадровий менеджмент» - 37 
магістрів, «Територіальне управління 
та місцеве самоврядування» - 10 
магістрів. Тернопільський національний 
економічний університет щорічно виконує 
державний контракт, який укладається 
із Головдержслужбою. В межах даного 
контракту постійно виконується державне 
замовлення на підготовку магістрів 
спеціальності «Державна служба». 

Так, за останніх три роки за державним 
замовленням було прийнято на денну 
форму навчання 38 осіб, а на заочну 
– 323 особи. Питома вага слухачів, які 
навчаються за державним замовленням, 
складає 91,4% від загальної кількості 
прийнятих на навчання.

-	 Ірино	 В’ячеславівно,	 скажіть,	
будь	 ласка,	 які	 спеціалізації	 є	 найбільш	
популярними	серед	майбутніх	державних	
службовців?

- Вищі навчальні заклади готують 
магістрів «Державної служби» за 40 
спеціалізаціями, серед яких найбільш 
популярними є: «Адміністративний 
менеджмент» - загальна кількість 
підготовлених магістрів за спеціалізацією 
становить 4102 особи; «Кадровий 
менеджмент» - 327 осіб; «Управління 
державними інституціями» - 239 осіб; 
«Регіональне управління та місцеве 
самоврядування» - 239 осіб; «Державне 
регулювання АПК» - 234 особи; 
«Економічна політика» - 181 особа; 
«Бюджет і фінанси» - 188 осіб.

-	 У	 пресі	 було	 поінформовано,	 що	
28	 вищих	 навчальних	 закладів	 України	
отримали	ліцензію	Міністерства	освіти	
і	 науки,	 молоді	 та	 спорту	 України	 на	
право	 здійснення	 освітньої	 діяльності	 з	
підготовки	 магістрів	 за	 спеціальністю	
«Державна	 служба».	 Водночас,	
статистика	–	штука	справедлива,	і	вона	
підтверджує,	 що	 підготовка	 фахівців	
за	 спеціальністю	 «Державна	 служба»	
у	 магістратурі	 ТНЕУ	 користується	
попитом,	 про	 що	 свідчить	 наявність	
слухачів	 із	 АР	 Крим,	 Житомирської,	
Закарпатської,	 Волинської,	 Чернівецької,	
Вінницької,	Львівської,	 Івано-Франківської,	
Хмельницької,	 Київської,	 Рівненської	
областей	тощо.	Державні	службовці	та	
посадові	особи	місцевого	самоврядування	
із	 11	 регіонів	 України	 навчаються	 в	
магістратурі	 факультету	 довузівської,	
післядипломної	і	магістерської	підготовки	
Тернопільського	 національного	 еко-
номічного	університету	за	спеціальністю	
«Державна	служба».	Аналіз	регіонального	
охоплення	 випускників	 свідчить,	 що	
найбільше	осіб,	направлених	на	навчання,	є	
державними	службовцями	та	посадовими	
особами	 місцевого	 самоврядування	 і	
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Радість не в тому, 
що твоя робота має успіх, радість – коли працюєш. Джек Лондон «Мартін Іден»

СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

працюють	в	Тернопільській	області.	Ірино	
В’ячеславівно,	чи	можете	назвати	лідерів	
за	кількістю	підготовлених	фахівців?

- Найбільш потужними за кількістю 
підготовлених магістрів за спеціальністю 
«Державна служба» є Дніпропетровський 
національний університет ім. О. Гончара, 
загальна кількість підготовлених магістрів 
сягає 4372 особи, що становить 28,9% 
від загальної кількості підготовлених 
спеціалістів державної служби за всі 
роки існування магістратур «Державна 
служба».  Друге місце розділили між собою 
Харківський національний економічний 
університет (підготував 1710 осіб, що 
складає 11,3% від загальної кількості 
підготовлених магістрів за спеціальністю 
«Державна служба») і Тернопільський 
національний економічний університет 
(підготував 1680 фахівців, тобто 
11,1%). Далі – йдуть Східноукраїнський 
національний університет ім. В. Даля 
(підготував 1560 осіб, що складає 10,3%), 
Київський національний економічний 
університет (підготував за спеціальністю 
«Державна служба» 786 осіб, що складає 
5,1%). Отже, питома вага зазначених 5 
вищих навчальних закладів у підготовці 
фахівців для органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування досить 
значна і становить 66,7%. Решта – 23 
вищих навчальних заклади – разом за 
звітний період підготували 5017 фахівців, 
що становить 33,3% від загальної кількості.

-	 Кількість	 –	 це	 добре.	 Але	 ж,	
погодьтеся,	що	краще,	коли	поєднується	
кількість	і	якість…

- Якщо говорити про Тернопільський 
національний економічний університет, 
то навчання магістрів за спеціальністю 
«Державна служба» здійснюється 
відповідно до навчальних планів 
підготовки магістрів за спеціальністю 
«Державна служба» в розрізі 
спеціалізацій, які затверджуються Вченою 
радою Університету та погоджуються 
із Головдержслужбою України. Якісну 
підготовку фахівців у ТНЕУ забезпечує 
потужний освітній та науковий потенціал 
вищого навчального закладу, тобто 
доктори і кандидати наук з державного 

управління та інших галузей знань. У 
ТНЕУ одна з найкращих методичних баз 
серед магістратур державної служби.

-	 Ірино	 В’ячеславівно,	 	 розкажіть,	
будь	ласка,	читачам	«Університетської		
думки»,	 як	 підбираєте	 кадри	 для	
державної	служби?

- Вишукуємо… Вчимо… Ділимось 
досвідом… Зараз по всій Україні 
відбуваються наради-семінари за участю 
представників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та 
представників вищих навчальних закладів 
з обговорення основних аспектів прийому 
на навчання, бо основною вимогою до 
вступників-2012 є практичний досвід їх 
роботи в органах державної влади та 
в органах місцевого самоврядування. 
Порядок прийому на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки 
магістрів за спеціальністю «Державна 
служба» галузі знань «Державне 
управління» та працевлаштування 
випускників затверджений відповідною 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.07.2009 р. №789. Комплексний 
підхід до забезпечення якісної складової 
вступників здійснює Національне 
агентство України з питань державної 
служби, зокрема, проводиться постійний 
моніторинг роботи магістратур державної 
служби, працевлаштування випускників 
тощо. Вищі навчальні заклади також 
готуються до вступної кампанії 2012 
року, зокрема, проводяться Дні відкритих 
дверей, де кожному бажаючому надають 
роз’яснення щодо умов вступу на 
спеціальності галузі знань «Державне 
управління».

-	 Чи	 вважається	 вакантною	
посада	 працівника,	 якого	 направлено	
на	 навчання	 за	 денною	 формою	 та	 за	
державним	замовленням?

- Ми розробили нові форми вивчення 
потреб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування щодо 
направлення на навчання працівників. 
Напрацьовуємо чіткі механізми від-
повідальності органів державної влади, 
особи, яка навчалась, та вищого навчального 
закладу, який здійснював підготовку фахівця 

щодо збереження робочого місця особи, 
яку направлено на навчання. Тобто, на 
час навчання посада працівника, якого 
направлено на навчання за денною 
формою та за державним замовленням 
не вважається вакантною і може 
займатись іншою особою лише на умовах 
строкового договору. Орган державної 
влади та орган місцевого самоврядування 
зобов’язані надати випускнику, якого 
направили на навчання, посаду – не 
нижче тієї, яку він займав до вступу, 
та можливість реалізації переважного 
права на просування по службі. Ці 
та інші новітні підходи до вирішення 
проблем підвищення фахового рівня 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування відповідають 
вимогам, які неодноразово проголошував 
Президент України, «що розбудова 
української державності потребує 
сучасної підготовки нових управлінських  
кадрів», тож  усі, хто відчуває у собі 
поклик до служіння державі та має досвід 
роботи у державних органах та органах 
місцевого самоврядування – спробуйте 
свої  сили у вступній кампанії 2012 року 
на спеціальності галузі знань «Державне 
управління»!

-	Ірино	В’ячеславівно,		Ви	–	випускниця	
Тернопільського	 національного	 еконо-
мічного	 університету…	 Вас	 вчили	
досвідчені	 педагоги…	 Скажіть,	 будь	
ласка,	кого	вважаєте	своїм	наставником,	
тобто	у	кого	вчилися	Ви?

- Магістратуру державної служби 
ТНЕУ неможливо уявити без професора, 
доктора економічних наук Алли 
Федорівни Мельник, яка була одним з 
ініціаторів створення магістратури, за її 
підручниками і посібниками навчаються 
студенти по всій Україні. Мені пощастило, 
адже Алла Федорівна була керівником 
моєї магістерської роботи, завдяки їй, я 
побачила функції, а, можливо, й місію 
Управління з інших ракурсів, і це дуже 
допомагає в роботі.

-	 Відомо,	 що	 державна	 служба	
забирає	багато	часу	і	зусиль…	Але	ж	Ви,	
як	 людина	 –	 маєте	 свої	 захоплення,	 як	
дружина	–	маєте	певні	обов’язки,	як	мама	
–	маєте	велику	відповідальність…	Ірино	
В’ячеславівно,	 	 у	 чому	 секрет	 Вашого	
успіху?	 Як	 Вам	 вдається	 гармонійно	
поєднувати	 усі	 справи	 і	 при	 цьому	
залишатися	вишукано-шляхетною?

-  Головне, щоби любити ту справу, якою 
займаєшся, тоді й проблеми вирішуються 
і нові горизонти відкриваються, і вогник в 
очах сяє, і встигаєш скрізь.

-	 Впевнена,	 що	 нинішні	 випускники	
магістратури	 ТНЕУ,	 та	 й	 усі	 читачі	
«Університетської	 думки»	 охоче	 і	 радо	
прочитають	 побажання	 від	 начальника	
управління	 державної	 служби	 Головного	
управління	 державної	 служби	 України	 в	
Тернопільській	області	Ірини	Хондогій:

- Шановні випускники, ви – наша 
надія. Бажаю, щоби ви реалізували себе 
в Україні і створили на Батьківщині таке 
життя, за яким батьки багатьох із вас 
змушені були їхати за кордон.

Сьогодні читачі «Універси-
тетської думки» мали змогу 
дізнатися секрет успіху 

відомої випускниці Тернопільського 
національного економічного 
університету, жіночної і красивої 
Ірини ХОНДОГІЙ.

Розмовляла з гостею 
Марія Баліцька, член Національної 

спілки журналістів України

На фото (зліва направо) – начальник управління державної служби Головного 
управління державної служби України в Тернопільській області Ірина Хондогій; 

д.е.н., професор, завідувач кафедри  державного і муніципального управління ТНЕУ
Алла Мельник; к.е.н., доцент, завідувач ФДПМП Олег Іващук; д.е.н., професор, 

ректор Університету Сергій Юрій
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Найменшу радість життя 
доводиться завойовувати. Шарлотта Бронте «Шерлі»

«Фінансову думку України» 
Книгоманія

Творчість	 –	 особливий	 Божий	 дар,	
даний	 людині.	 Це	 спочатку	 щось	
глибоко	 особисте,	 але	 потім	 воно	

виходить	 на	 суд	 загалу	 і	 стає	 спільним	
людським	надбанням.

Днями	 я	 прочитала	 книгу	 Степана	
Алича	 «Розп’ятий	 промінням»,	 і	 була	 дуже	
зворушена,	 зрозумівши,	 що	 наш	 земляк	
роздаровував	себе	іншим,	був	переповнений	
душевним	теплом	та	безмежною	любов’ю	до	
усього	сущого.	Вірші	С.	Алича	сприймаються	
як	 голос	 вічності,	 вони	щирі,	 світлі,	 сповнені	
спраги	до	життя.	Схиляюся	перед	його	силою	
волі,	адже	поет,	хоч	і	був	прикутий	до	ліжка,	все	
ж	зміг	увібрати	серцем	благословенну	музику	
землі.	Степан	Алич	мав	своє	бачення	світу,	
сильний	 поетичний	 заряд,	 природний	 дар,	
відчуття	 образу,зумів	 сягнути	 досконалої	
духовності.

Раджу	 молоді,	 незважаючи	 на	 її	
сьогоднішню	 зайнятість,	 знайти	 час	 і	
прочитати	 поезії	 С.Алича,	 зануритися	 в	
океан	 тепла	 найщиріших	 рядків	 нашого	
краянина,	 відчути	 серцем	 музику	 поетової	
душі,	яка	сповнена	любов’ю	до	нас.

Світлана Сорочинська,
начальник відділу гуманітарної освіти та 

виховання ТНЕУ

Читаючи книги, - 
зцілюємося серцем і 

душею

Любити,	читати,	насолоджуватись	
чимось	новим,	книгоманити...	 	Для	
мене	 –	 це	 слова-синоніми.	 Кожна	

книга	 –	 немов	 цілюще	 джерело,	 з	 якого	
можна	 напитись	 отої	 сокровенної	 водиці,	
яка	 подарує	 гарний	 настрій	 і	 незабутні	
враження.	

Читати	необхідно	вдумливо	і	з	глибоким	
аналізом,	тому	до	кола	моїх	інтересів	входить	
філософське,	 інтелектуальне,	 гротескове,	
барокове,	 душевно-ліричне	 чтиво,	 проте	 у	
жодному	 разі	 не	 бульварне	 чи	 розважальне.	
Не	можу	віддати	переваги	якомусь	 	одному	
поету	 чи	 прозаїку,	 бо	 читаю	 чимало	 і	
зарубіжних,	 і	 українських	 митців	 красного	
письменства,	 зокрема:	 Л.	 Піранделло,	 І.	
Звево,	 Ч.Павезе	 (італійська	 література),	
Лі	 Бо,	 Лі	 Юй	 (китайська	 література),	
А.	 де	 Сент-Екзюпері,	 В.	 Гюго,	 А.	 Дюма	
(французька	 література),	 Джейн	 Остин,	
сестри	 Бронте	 (англійська	 література),	
Ф.	 Кафка	 (німецькомовний	 письменник),	 В.	
Шевчук,	 Л.	 Костенко,	 В.	 Стус,	 Г.	 Пагутяк	
(українська	 література).	 Підтримую	
контакти	 з	 багатьма	 українськими	
видавництвами,	часто	замовляю	книги	через	
ті	 	ж	видавництва,	тому	ціна	книги	значно	
дешевша,	ніж	у	книгарнях.

Рецепти	 від	 книголюба:	 читайте	
кожен	 день	 хоча	 б	 50-100	 сторінок	 свого	
улюбленого	 твору;	 занотовуйте	 цікаві	
думки;	 не	 знущайтеся	 над	 книгою,	
загинаючи	 чи	 пишучи	 на	 її	 сокровенних	
руках-листках;	 не	 перезавантажуйте	 свій	
мозок	нерозумним	чтивом;	укладайте	свою	
бібліотеку	і	будьте	володарем	найціннішого	
і	найнеймовірнішого	Королівства	Книги.

Юрій Дзюла, 
методист відділу гуманітарної освіти та 

виховання ТНЕУ

Світ 
Королівства Книги

представив у бібліотеці ТНЕУ ректор Університету, 
доктор економічних наук, професор Сергій Юрій

Це	 перша	
оригінальна	 три-
томна	 праця	 віт-
чизняних	 учених	
економістів-фінан-
систів	 з	 еволюції	
фінансової	 думки	
України.	 Автори-
упорядники	 –	 С.І.	
Юрій,	 С.В.Льовочкін,	
В.М.	 Федосов,	 П.	 І.	
Юхименко.

У	 першому	 томі	
р о з к р и в а ю т ь с я	
теоретико-мето-
дологічні	 засади	
фінансової	 думки,	
висвітлюються	питання	генези,	становлення	 і	розвитку	фінансової	думки	
від	 найдавніших	 часів	 до	 сьогодення.	 Крізь	 призму	 еволюції	 національної	
та	 світової	фінансової	 думки	 висвітлено	широке	 коло	 питань,	 пов’язаних	
з	 фінансами	 та	 розвитком	 фінансової	 науки	 в	 історичному	 аспекті.	
З’ясовуються	 особливості	 формування	 національної	 фінансової	 науки,	
інституційні	засади	фінансової	думки.	Значна	увага	приділяється	сучасному	
відродженню	 української	фінансової	 науки,	 дослідженню	наукових	 здобутків	
Київської	економічної	школи	та	впливу	її	на	формування	осередків	фінансової	
науки	в	Україні	сьогодні.

У	 другому	томі	 містяться	 біографічні	 відомості	та	 критичний	 аналіз	
наукових	 здобутків	 ряду	 провідних	 вітчизняних	 економістів-фінансистів	
другої	половини	XIX	–	початку	XXI	ст.	Книга	в	такому	системному	виданні	є	
першою	в	Україні	та	однією	з	перших	і	на	пострадянському	просторі.

У	другій	частині	третього	тому	вміщені	праці	ряду	провідних	вітчизняних	
економістів-фінансистів,	які	зробили	вагомий	внесок	у	скарбницю	української	
фінансової	 думки	 XX	 ст.	 Особливий	 інтерес	 серед	 них	 становлять	 праці	
українських	 фінансистів	 першої	 третини	 XX	 ст.,	 в	 яких	 розвиваються	
найкращі	традиції	української	і	європейської	фінансових	шкіл.	

Частина	 з	
них	 недостатньо	
відома	 сьогоднішнім	
науковцям.	 Хрес-
томатія	 також	
доводить,	 що	 і	 в	
радянську	 добу,	
незважаючи	на	труд-
нощі	 і	 специфічні	
проблеми,	 робилися	
спроби	 творчо	
розвивати	 теорію	 і	
практику	 фінансової	
науки,	 об’єктивно	
д о с л і д ж у в а т и	
складні	 явища	 бага-
тогранного	 світу	
фінансів.

Науковці	 ТНЕУ	
висловили	 свої	
міркування	 про	
унікальне	 видання,	
яке	 буде	 корисним	
викладачам,	 сту-
дентам,	аспірантам,	
усім,	 хто	 цікавиться	
надбанням	 фінан-
сової	думки	України.

Фото	із	
презентації	

«Фінансової	думки	
України»	

Михайла	Бенча

На книжкову полицю
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Радість любові 
вимірюється ціною, якою вона придбана. Стендаль

Так називалося секційне засідання 
студентської наукової конференції 

«Науково-дослідна робота студентів: 
формування особистості майбутнього 
вченого,фахівця високої кваліфікації», яка 
відбулася у ТНЕУ в рамках Днів науки.

Відкриваючи роботу секції, головуючий 
– завідувач кафедри психологічних та 
педагогічних дисциплін, професор Анатолій 
Вихрущ не лише наголосив на важливості 
психологічних знань для сучасного економіста, 
але й підкреслив необхідність участі студентів 
у різнорівневих наукових заходах. 

Особливою родзинкою початку наукового 
дійства був виступ перед аудиторією 
неперевершеного скрипаля Тернопільського 
джаз-фольк гурту «Brio» Тараса Видиша, 
який подарував присутнім духовний гімн 
України «Мелодію» композитора – Героя 
України Мирослава Скорика. 

За титул найкращого знавця психології 
змагалися понад 40 студентів ТНЕУ, 
виявляючи навички ораторських здібностей 
та презентуючи результати науково-дослідної 
роботи. Тематика доповідей виявилася 
досить розмаїтою і, разом з тим, надзвичайно 
насиченою глибокою. Після тривалого 
обговорення, члени журі проаналізували 
підсумки студентських доповідей, відзначили 
високий рівень підготовки учасників та 
визначили переможців. Ними стали: Тарас 
Адамів – ст.гр. ДСТУ-11 (науковий керівник 
– д.п.н., проф. А.В.Вихрущ) з доповіддю 
«Й. Сліпий – церковний, культурний та 
громадський діяч (психологічний портрет)» 
- отримав авторські книги «За найкращий 
виступ на конференції»; Василь Войцешин 
– ст.гр.ФМО-22 (н.к. – викладач М.В.Барна) 
з доповіддю «Студентське лідерство як 
соціально-психологічний феномен» - 
отримав нагороду від Фонду імені Василя 
Сухомлинського «За найкращий виступ на 
конференції»; Юлія Владика – ст.гр.УПЕП-32 
(н.к. –  к.п.н., доц. М.А.Мудрак) з доповіддю 
«Професійний стрес у діяльності менеджера» 
- І місце; Надія Кізюк – ст.гр.ОБ-11 (н.к. – 
ст.викл. О.Є.Коваль) з доповіддю «Феномен 
комп’ютерної залежності як психологічна 
проблема» - II місце; Тетяна Чортківська – ст. 
гр. МПЗ-11 (н.к. – к.п.н., доц. І.І.Русинка) з 
доповіддю «Методи цілеспрямованого впливу 
на людину» - III місце.

Підготувала Оксана Коваль

Звідусіль
Підготовка студентів до 

успішної професійної 
діяльності

Сумуємо…
Ректорат, профспілковий комітет, 

професорсько-викладацький колектив 
та студенти ТНЕУ глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті Гандзоли 
Наталії Дем’янівни і висловлюють 
щирі співчуття її родині, близьким та 
друзям. 

Ми завжди відчували й 
зберігаємо в душі тепло від 
спілкування з  нею.

Наталія Дем’янівна була 
чуйною, життєрадісною 
людиною, мала велике 
серце, сповнене любов’ю, 
яке дарувало її усім до 
останнього свого удару.

У цей важкий час 
низько схиляємо голову в 
скорботі перед її відходом 
у Вічність.

На	 даний	 час	 у	 студентів	
нашого	 Університету	 є	 велика	
можливість	 «лікуватися»,	

збагачувати	свій	багаж	знань	у	бібліотеці,	
яка	знаходиться	на	території	ТНЕУ.		

Якось на одному із занять предмета 
«Основи наукових досліджень» наш 
викладач Михайлина Леонівна Шумка 
провела семінарське заняття із групами 
ЕПП-12 та ФМО-11 у бібліотеці. Це було 
надзвичайно несподівано майже для усіх 
студентів – ми не знали, що нас чекатиме. 
Коли ми тільки увійшли в приміщення, то 
відчули себе, як удома, тому що нас радо 
та гостинно зустріли працівники бібліотеки 
Н.І.Пісоцька та В.В.Гриськів, які й провели 
з нами бесіду. Перш за все, ми побували 
у довідково-бібліографічному відділі, де 
допомагають студентам підібрати необхідну 
літературу. Наш шлях продовжився у 
відділ комплектування та наукової обробки 
літератури, яким завідує Л.В.Олійник. 
Сюди звертаються тоді, коли випадково 
загубили книжку. Відкриттям для нас стало 
й те, що у бібліотеці є відділ, про який ми не 
знали – це абонемент наукової літератури. 

Мріємо працювати в такій бібліотеці!

Бібліотека – це храм, де завжди 
народжується і зберігається духовність!

У давнину бібліотеку також називали «дім життя», «притулок 
мудрості», «аптека для душі»…

Щирою усмішкою нас зустріла 
М.З.Макогін, яка роз’яснила нам, 
що монографії, енциклопедії та 
наукову літературу можна брати 
додому, завдяки чому можна 
зекономити час.

Наступна наша зупинка – 
читацький зал для студентів, 
для викладачів та аспірантів, 
якими завідують І.Ю.Івашків та 
А.В.Панчук. Тут ми  опинилися 
у «відкритому морі», де книги 
– «кораблі думки, які плавають 
хвилями часу і несуть свій 
дорогоцінний вантаж нам». 
Загалом, у відділі можна взяти 
ту літературу, яка потрібна для 
написання рефератів, статей, 

доповідей тощо. Найголовнішим є те, що 
у бібліотеці функціонує зал електронних 
ресурсів. Тут нас радо зустріли працівники 
та завідувач Н.Я.Савка, які допомогли нам 
освоїти програму електронної бібліотеки та 
навчили користуватися сайтом бібліотеки 
ТНЕУ в домашніх умовах. У відділі 
електронних ресурсів ми продовжили 
роботу семінарного заняття, а саме – 
підбирали потрібну літературу до різних видів 
комплексних практичних індивідуальних 
завдань. Після цього ми зрозуміли, що 
бібліотека є невід’ємною частиною навчання. 
Нас завжди раді тут бачити, як у батьківському 
домі. Тут ми можемо знайти всі відповіді на 
запитання, і якщо ми розгубимося, - нам 
з радістю допоможуть. Ми дуже вдячні 
працівникам відділів бібліотеки Університету 
за надану нам інформацію.

Кожен повинен знати, що книга – 
це «казкова лампа», яка дарує світло 
на далеких і темних дорогах нашого 
життя.

Катерина Короленко (ЕПП-12), Марія 
Василик (ФМО-11)

Те, що ми побачили в бібліотеці ТНЕУ, 
набагато перевершує наші теоретичні 
знання, які ми здобули в училищі. 
Насамперед, наявна сучасна електронна 
структура, система каталогів і картотек, 
про які лише можна мріяти в багатьох 
бібліотеках. Зокрема, електронний, 
алфавітний, систематичний каталоги, 
систематична картотека статей з 
періодичних видань.

Викликає щире захоплення робота 
двох просторих залів електронних 
ресурсів на 140 місць із безкоштовним 
доступом до мережі Інтернет.

А як оперативно, за лічені хвилини, 
можна виявити за допомогою 
комп’ютерної бази прізвища читачів-
боржників! Це вже не виснажлива, копітка 
праця з паперовими формулярами, 

з якими доводиться працювати в 
багатьох бібліотеках. Сподобалося нам 
високопрофесійне, привітне обслугову-
вання читачів працівниками бібліотеки, 
їхнє  прагнення бути порадниками у виборі 
потрібної літератури. То ж своєю практикою 
ми дуже задоволені, і нам дуже хотілося б 
працювати в такій сучасній бібліотеці!

Щиро вдячні працівникам бібліотеки 
ТНЕУ, які допомагали і сприяли нам, 
щоби наша практика була змістовною і 
запам’яталася на все життя.

Вдячні також за те, що вони зміцнили 
нашу любов до книги. Адже, як сказав великий 
філософ Дені Діро: «Люди	 перестають	
мислити,	коли	перестають	читати».

Ірина Пасько, Мар’яна Мазепа, Зоряна 
Клебан, студентки Теребовлянського 

вищого училища культури

Шановна редакціє газети «Університетська думка», хочемо 
розповісти на ваших шпальтах про те, як ми, студенти третього 
курсу Теребовлянського вищого училища культури, упродовж 
місяця проходили практику в бібліотеці вашого Університету і щиро 
захоплені та вражені сучасним рівнем роботи даної бібліотеки, яка 
щорічно обслуговує приблизно 20 тисяч читачів, зокрема, понад 
1450 професорів і викладачів вищого навчального закладу, майже 
15,4 тисячі студентів, понад 140 аспірантів. Ці цифри яскраво 
свідчать про величезний творчий і науковий потенціал бібліотеки, 
що працює із високоінтелектуальною аудиторією.
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«Доки живе пісня, доти живе народ»
У наше життя приходить радість, 

коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл

Під таким гаслом пройшов творчий звіт мистецьких колективів Університету і був 
присвячений 140-річчю від Дня народження Соломії Крушельницької

Високоповажне журі зустріли 
сонячним короваєм на вишитому 
рушничку студентки-україночки, 
запросивши шановних  гостей пе-
реглянути виставку творчих робіт 
студентів ТНЕУ «Уклін тобі, велика 
Соломіє!». Експозиція  вразила 
гостей багатим розмаїттям ви-
робів декоративно-ужиткового мис-
тецтва: студенти представили 
чимало вишитих рушників, картин, 
ікон, писанок, виробів з бісеру, з 
дерева, з підручних матеріалів, ви-
тинанок, орігамі тощо. Окремо експо-
нувалися творчі роботи здобувача 
наукового ступеня кафедри між-
народної економіки Максима Живка 
та вишиванки із приватної колекції 
головного редактора газети ТНЕУ 
«Університетська думка», члена 
Національної спілки журналістів 
України і Національної спілки 
письменників України Марії Баліцької.

У виставковій залі звучав голос 
нашої уславленої землячки Соломії 
Крушельницької, підсилюючи загальне 
враження.

Екскурсію для членів журі провела 
методист відділу гуманітарної освіти та 
виховання Лариса Заморська.

Після огляду виставки журі у складі 
Михайла Крищука (голова журі, член 
Національної спілки краєзнавців України, 
Національної спілки журналістів України, 
письменник, композитор, відмінник освіти 
України), Ігоря Козловського (керівник 
народного ансамблю танцю «Червона 
калина», відмінник освіти України), 
Миколи Шамлі (заслужений діяч мистецтв 
України, композитор), Христини Довгалюк 
(головний спеціаліст управління культури 
Тернопільської облдержадміністрації)  
приступило до роботи – оцінювання 
мистецьких колективів ТНЕУ, які уже з 
перших хвилин  полонили увагу глядачів.

Звіт розпочався із тематичного 
прологу «Уклін тобі, велика Соломіє!», 
учасниками якого були читці Інна Дричик, 
Юрій Дзюла, Оксана Балуцька, Назар 
Крамарчук та Ірина Новомлинська.

Коли ж відкрилася завіса, перед 
очима присутніх постало весняне село – 
українська хата під солом’яною стріхою, 
лелека у гнізді, криниця, тин, розквітлі 

дерева. Красиві дівчата та хлопці у 
борщівських вишиванках із колекції Віри 
Матковської представили глядачам 
театралізовану музичну композицію 
«Благословенна пісня України», під 
час якої прозвучали пісні у виконанні 
солістів народного художнього театру 
пісні «Для тебе» (художній керівник Алла 
Бінцаровська): Катерини Іванчук, Уляни 
Гевко, Ірини Новомлинської, Наталії Цар, 
Роксолани Залізняк; гурту «Оксамит», а 
також Оксани Корзун і Сергія Лещука.

Понад 4000 маленьких глядачів днями 
зібрало у Палаці культури «Березіль» 
Великоднє дійство «Поспішає Весна 
на гостину», яке підготували мистецькі 
колективи ТНЕУ. Цікавий сюжет, яскраві 
декорації, барвисті костюми учасників дійства 
полонили глядачів та перенесли їх у добру 
повчальну казку із дотепами, захоплюючою 
інтригою, мелодійними піснями. Усе це 
справило неповторні враження із повчаннями 
знати народні звичаї, традиції і, звичайно ж, 
шанувати свій рід.

Поспішала Весна на 
гостину

Окрасою святкового дійства 
став танець «Карпатські візерунки», 
який виконали учасники народного 
аматорського ансамблю танцю 
«Пролісок» (художній керівник Василь 
Луців).

Єднаймося, люба родино! – другу 
частину творчого звіту розпочали народний 
аматорський вокальний ансамбль пісні 
«Галичанка» (художній керівник Ореста 
Мочула) однойменною піснею.

Цікаві пісенні композиції представили 
гурти «Називний відмінок», «Краплинки», 
«Струни серця». Вразили журі й 
оригінальні танці у виконанні зразкового 
художнього ансамблю танцю «Рожева 
пантера» (художні керівники Любов 
Борисяк і Тимофій Шевіла), театрів танцю 
«Експресія» (художній керівник Людмила 
Тимчук); «Птаха щастя» та народної 
студії сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» 
(художній керівник Любов Борисяк).

Виконавською майстерністю дивували 
солісти Тетяна Шарган, Ірина Кушнір, 
Тетяна Івасенко, а пісню «Мова єднання» 
разом з Іриною Новомлинською та гуртом 
«Краплинки» співали навіть члени журі.

-	 Я	 глибоко	 вражений	 вашим	
звітом,	 -	 зазначив	 голова	журі	Михайло	
Крищук.	 –	 Ви	 змогли	 знову	 мене	
здивувати.

P.S. Поки	номер	готувався	до	друку,	до	
ТНЕУ	надійшов	наказ	Управління	освіти	і	
науки	Тернопільської	обласної	державної	
адміністрації	 про	 те,	 що	 Університет	
у	 творчому	 звіті	 художніх	 колективів	
закладів	 освіти	 III-IV	 рівня	 акредитації,	
втретє	 поспіль,	 виборов	 перше	 місце.	
Також	 перше	 місце	 в	 області	 зайняла	
виставка	 декоративно-ужиткового	
мистецтва	 студентів	 і	 працівників	
ТНЕУ	 «Уклін	 тобі,	 велика	 Соломіє!»,	
яку	 організував	 відділ	 гуманітарної		
освіти	 та	 виховання.	 Відрадно,	 що	 до	
Всеукраїнського	Дня	працівників	культури	
та	 майстрів	 народного	 мистецтва	
начальник	 уже	 згаданого	 відділу,	
заслужений	 працівник	 культури	 України	
Світлана	 Сорочинська	 та	 її	 заступник	
Алла	 Бінцаровська	 отримали	 нагородні	
відзнаки	Тернопільської	міської	ради.	

Вітаємо і радіємо!
На світлині (внизу)  гурт «Оксамит», 

солістка – студентка ФАЕМ Уляна Гевко.

Діти Університету
Перша солодка пасочка 

Дем’янчика Сорочинського

Фотографії - Відділ інформації та 
зв’язків з громадськістю

Газета виходить з благодійною метою 
для безплатного розповсюдження


