
У Тернопільськім національнім економічнім університеті

        зібралась молодь –

                    
                    

                 У
країни цвіт!
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– Сергію Іллічу, що, на Вашу думку, є 
найціннішим у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі?

– Вважаю, що надзвичайно цінними у 
процесі навчання є спілкування, безпо-
середній контакт, живий діалог. Повага 
і любов до студента – того, заради кого 
існує вищий навчальний заклад та яко-
му він служить – це фундамент  навчаль-
ного,  наукового і виховного процесу 
Тернопільського національного еконо-
мічного університету. Хоч якими б доско-
налими не були комп’ютерні програми, 
але без аудиторної дошки, біля якої стоїть 
видатний учений з крейдою в руках, на-
вряд чи можна виховати майбутнього 
Нобелівського лауреата.

– Чи ректора вищого навчального за-
кладу?

– А чому б і ні? Моє особисте життя 
є яскравим цьому свідченням, адже 31 
серпня 1971 року, коли нас студентів-
першокурсників зібрали у колишньому 
актовому залі (тепер це аудиторія 3405),  
декан фінансово-економічного факульте-
ту Володимир Павлович Вихрущ напро-
рокував мені долю і декана, і ректора. І 
тепер уже щороку 1 вересня, відколи мене 
обрали ректором, понад десять років я 
вдивляюся  у світлі й відкриті обличчя мо-
лодих людей, які довірили своє майбутнє 
Тернопільському національному еконо-
мічному університетові, і подумки бажаю 
кожному першокурснику сягнути найви-
щих  життєвих висот - цьому слугують 
тисячні приклади наших випускників, які 
обіймають найвищі у державі посади.

– Сергію Іллічу, кажуть, що Ви надто 
попускаєте студентам університету, ви-
конуючи їхні забаганки…

– Розумієте, студентські роки – най-
кращі в житті. То ж прагнення моло-
дих людей не лише вчитися, а й жити 

цікаво, проявляти себе у мистецтві, спор- 
ті є закономірним. До речі, десять 
наших випускників і студентів за-
хищали спортивну честь України на 
30 Олімпійських іграх у Лондоні. У 
Тернопільському національному еконо-
мічному університеті створено всі умо-
ви для цього. А на рахунок того, що я 
попускаю студентам, – це не зовсім так, 

адже я просто прагну зрозуміти молодих. 
Студент – генератор безлічі думок, ідей 
планів, які він намагається реалізувати 
негайно. 

А вища школа тому й зветься вищою, 
що повинна будити в людині спрагу до 
пізнання, вміння рости самому. У цьо-
му сенсі своє завдання треба бачити у 
створенні належних умов для того, щоби 

Сергій ЮРІЙ:
«ПОВАГА І ЛЮБОВ 
ДО СТУДЕНТА – 
ФУНДАМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО, 
НАУКОВОГО І ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ!»

Мальовничі Шишківці Новоселицького району на Буковині пам’ятають  хлопчину, який змалку 
був привчений до праці, поєднуючи навчання у загальноосвітній школі з важкою селянською  
працею, що мало неабиякий позитивний вплив на характер. Та все ж, як особистість, сфор-

мувався Сергій Юрій у Тернопільській вищій економічній школі, де він пройшов шлях від студента – до рек-
тора одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів України, назавжди зберігши в душі непроми-
наючу молодість духу. Відтак, саме 1 вересня – у День знань, гостем редакції газети  «Університетська 
думка» є доктор економічних наук, професор, академік, ректор університету Сергій Ілліч ЮрІй.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка 
і Голова Тернопільського обласного відділення НОК України Сергій Юрій, 
посадивши ялинку, відкрили спортивну алею у студмістечку ТНЕУ

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ



№7 (388), 1 вересня 2012 р.
3

творча особистість студента розкрилася 
якнайповніше.

– У результаті запровадження у на-
вчальний процес низки нововведень, значно 
підвищилася якість освітніх послуг. Навіть 
заради студентів, котрі протягом семе-
стру виїжджали на навчання за кордон, за 
Вашою ініціативою, у ТНЕУ відмовилися від 
триместрів. Наскільки це ефективно?

– Протягом кожного навчального року 
майже двісті студентів нашого університету 
виїжджають на навчання чи стажування 
за кордон, а коли повертаються –  їм  важ-
ко знову входити у навчальний процес за 
наявності триместрів А за двосеместрового 
навчання таким студентам значно легше 
здійснювати такий перехід. Тернопільський 
національний економічний університет 
взагалі почав активніше використовувати 
цікавий світовий досвід. Запровадження 
навчальних курсів дало змогу узгоджу-
вати їх із зарубіжними університетами і, 
відповідно, взаємно зараховувати, адже не 
тільки наші студенти навчаються за кордо-
ном, а й чимало зарубіжних студентів на-
вчаються у нашому Університеті. Навчальні 
плани ТНЕУ тепер розраховані на підго-
товку висококваліфікованих фахівців, 
які усвідомлюють інтереси суспільства і 
служитимуть їх здійсненню, мислять гло-
бальними категоріями. Для навчальних 
планів і програм характерні інтенсивність 
та гнучкість, що дає змогу змінювати їх 
відповідно до сучасних вимог. Свою роль 
в активізації наукової роботи відіграло й 
відкриття першої серед тернопільських ви-
щих навчальних закладів бібліотеки елек-
тронних ресурсів. Через інтернет-портал 
викладачі й студенти тепер мають доступ 
до найновішої економічної  інформації, 
світових економічних видань, інформації 
великих компаній світу. У порталі пред-
ставлено сайти Європейського союзу, 
Організації економічного співробітництва 
та розвитку, Міжнародного валютного 
фонду, Світового банку. В університеті 
добре адаптована кредитно-модульна 
система організації навчального про-
цесу, на web-сторінці  офіційного сайту 
ТНЕУ сформовані інформаційні пакети 
факультетів та спеціальностей, впоряд-
ковані і введені індивідуальні та робочі 
навчальні плани.

– Чим керується у своїй діяльності рек-
тор університету Сергій Юрій?

– Однією дуже важливою тезою: несто-
личний вищий навчальний заклад може 
забезпечити собі «місце під сонцем» лише 
завдяки постійному пошуку нових ідей та 
шляхів їх реалізації, а тому, разом із профе-
сорсько-викладацьким колективом нама- 
гаюся навчити жити за цими принципа-
ми й студентів. Водночас, студент повинен 
відповідати рівню навчального закладу, де 
навчається. Це є одним із основних крите-
ріїв вищих шкіл Європи.

– Наскільки важливо для ректора універ-
ситету знати показники успішності сту-
дентів?

У студентів університету завжди є чимало запитань до ректора 

Wi-FI у ТНЕУ дає змогу студентам університету і до лекцій готуватись, 
і довкіллям милуватись
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– Для ректора університету важливо не 

лише знати показники тієї чи іншої гру-
пи, курсу, а й відчувати настрій студентів. 
Коли я читаю лекції, то намагаюся  бачи-
ти очі кожного, розуміти, чи молода лю-
дина засвоює матеріал. Адже це – один із 
найкращих методів оцінювання успіш-
ності. Взагалі, викладач університету 
повинен мати особливий підхід до ро-
зуму й серця  кожного студента. Тому 
перед професорсько-викладацьким ко-
лективом Тернопільського національного 
економічного університету стоїть важливе 
завдання – зрозуміти прагнення молодої 
людини самовиразитися і самоутверди-
тися. Адже майбутній спеціаліст повинен 
вийти зі стін університету не тільки добрим 
фахівцем, а й достатньо підготовленим до 
непростих життєвих умов. Тому й націлюю 
викладачів університету на те, щоби вони 
частіше дискутували зі студентами сто-
совно реалій життя, пояснювали їм, що не 
завжди ситуація складається так, як напи-
сано у підручниках чи розповідається на 
лекціях.

– Для того, щоби навчити студента чи 
повести за собою, наставникам потрібно 
бути самим, як то кажуть, на висоті.

– Звісно, викладачі університету мають 
серйозно замислитися над тим, що саме 
хочуть почути від них студенти, а для 
цього їм необхідно самим підвищувати 
свій освітній рівень, самовдосконалюва-
тися. Не лише висока фахова обізнаність, 
а й культура поведінки, інтелект, поінфор-
мованість наставників сприяють їхньому 
авторитетові, й відтак на лекції та семі-
нари до таких викладачів майбутні 
економісти, юристи, менеджери йдуть із 
особливим задоволенням. Вважаю, що 
професійне зростання спеціаліста, його 
затребуваність величезною мірою за-
лежить від уміння проявити ініціативу, 
вирішувати нестандартні завдання, пла-
нувати і прогнозувати результати своїх 
самостійних дій, а особливо в ринковій 
економіці - відповідати за прийняття 
рішень. А це можуть дати лише міцні 
наукові знання.

– Отже, якими мають бути сучасні 
викладачі?

– Сучасні викладачі повинні бути 
дуже мобільними — знатися на музиці 
і техніці, читати класиків і сучасних 
майстрів красного письменства, уміти 
бачити живопис і відрізнити його від бу-
денщини... Те, що розповідав на лекції, 
скажімо, три роки тому, уже не можна без 
змін доносити молодим людям сьогодні. 
Адже сучасний студент дуже активний і 
допитливий. Відтак,  викладач повинен 
постійно вдосконалюватися, щоб завжди 
уміти зацікавити студентів, розповісти їм 
щось цікаве. 

Якщо ж викладач, хай навіть тричі за-
служений, читає лекції як і десять чи двад-
цять років тому, коли говорить одне, а за 
вікном – інше, коли слабко орієнтується у 
нинішніх реаліях, то хто йому повірить? 

Більшість молодих людей усвідом-
люють, що прийшли у вищий навчальний 
заклад отримати знання, а не відсидіти на 
«парах». 

Тому в університеті дуже високо 
піднята планка стосовно здобуття вчених 
ступенів. 

Дехто з викладачів зрозумів, що 
не відповідає новим умовам, тому й 
звільнилися за власним бажанням. Адже 
якщо професор на своєму місці, то він 
тягне за собою доцента, доцент – асистен-
та, асистент – студента. Такий ланцюжок 
рано чи пізно дає результат. Бо якщо ви-
кладач не працює сам, як він може навчи-
ти працювати студента?

– Сергію Іллічу, такі високі вимоги  до 
викладачів і студентів просто необхід-
ність у XXI столітті – адже це століття 
шалених темпів життя.   

– Сама лише вимогливість – це вулиця 
з одностороннім рухом. Адміністрація 

університету створює такі умови для на-
вчання, праці і життя, щоби студенти і 
викладачі не лише гордилися причетністю 
до Тернопільського національного еконо- 
мічного університету, а й були відповідаль- 
ними за свій університет.

– Сергію Іллічу, уявімо на мить, що 
серед нинішніх студентів ТНЕУ і Ви – 
юний, мрійливий, креативний, всезнаю-
чий першокурсник… Що би Ви хотіли по-
чути з вуст ректора вищого навчального 
закладу? 

– Жити чудовим сьогоденням, щоби 
буденність задовільняла щогодини й 
щохвилини кожну молоду душу.

розмову вела 
Марія БалІцька, 

головний редактор газети ТНЕУ 
«Університетська думка»

Лекцію читає Почесний Професор Віденського Міжнародного Університету, 
завідувач кафедри міжнародних фінансів 
Сергій Ілліч Юрій

Для ректора важливо не лише знати результати успішності студентів, а й 
відчувати настрій молодих людей, які довірили своє майбутнє Тернопільському 
національному економічному університетові
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КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

Проректор з наукової роботи
ЗАДОРОжНИЙ 

Зеновій-Михайло Васильович

Тел. +38 (0352) 475059; внутр. 11122
e-mail: S_der@tneu.edu.ua

Проректор з питань гуманітарної освіти та 
виховання

АДАМИК Богдан Петрович

Тел. +38 (0352) 475066; внутр. 11751
e-mail: abp@ tneu.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(навчальний процес)

ШИНКАРИК Микола Іванович

Тел. +38 (0352) 475054; внутр. 11751
e-mail: shim@tneu.edu.ua

Ректор 
ЮРІЙ Сергій Ілліч

Тел. +38 (0352) 475051
e-mail: academ@tane.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки)

ЛУЦІВ Богдан Любомирович

Тел. +38 (0352) 475058; внутр. 11124
e-mail: lucivb@tneu.edu.ua

Проректор з питань соціально-
економічного розвитку 

БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович

Тел. +38 (0352) 475061; внутр. 10159
e-mail: bvy@tneu.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(територіально відокремлені структурні 

підрозділи; 
акредитація; ліцензування)

жУРАВЕЛЬ Григорій Павлович
Тел. +38 (0352) 475056; внутр. 11123
e-mail: zhrp@tneu.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(організаційні питання)

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович

Тел. +38 (0352) 475057; внутр. 11400
e-mail: kai@tneu.edu.ua

БУХГАЛТЕРІЯ 
(відділ платного навчання) 

Тел. +38 (0352) 475858

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Тел. +38 (0352) 475078

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ ВІДДІЛ 
Тел. +38 (0352) 533970

ЦЕНТР 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Тел. +38 (0352) 235504

ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР 
Тел. +38 (0352) 475064

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІї ТА ЗВ’ЯЗКІВ 
З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Тел. +38 (0352) 475063



№7 (388), 1 вересня 2012 р.
6

Михайло ЧОРНИЙ:
«ЗА РІШЕННЯМ КАФЕДРИ, 
СТУДЕНТИ-АКТИВІСТИ МОжУТЬ 
ЗВІЛЬНЯТИСЯ ВІД ІСПИТУ. 
А  ПІДСУМКОВА ОЦІНКА 
З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ НИХ 
РОЗРАХОВУєТЬСЯ ЯК 
СЕРЕДНЯ АРИФМЕТИЧНА ПРОСТА 
З ОЦІНОК, ОДЕРжАНИХ 
ЗА ЗАЛІКОВИМИ КРЕДИТАМИ»

Відкритість до міжуніверситетського спілкування є запорукою успіху вищого навчального закладу. 
Тернопільський національний економічний університет  має творчі, освітянські та наукові зв’язки з 
університетами канади, СШа, Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, 

Нідерландів, Данії, Греції, китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Ірландії, російської Федерації, Швейцарії, австрії, 
Білорусі та інших країн. У 2007 році ТНЕУ вступив до Європейської асоціації Університетів. Вагомим здобут-
ком навчального закладу є членство низки науковців університету в Європейській асоціації міжнародної освіти 
(м.амстердам, Нідерланди, 1999). У 2008 році важливим аспектом світового визнання досягнень професорсько-
викладацького колективу ТНЕУ стало приєднання вищого навчального закладу  до світової університетської 
спільноти й підписання ректором Великої хартії університетів. У квітні 2011 року ТНЕУ удостоєний  почесного 
звання «лідер національної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність і нагороджений золотою медал-
лю в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти». У травні 2011 року Тернопільський національний 
економічний університет нагороджено Сертифікатом Якості Швейцарського Інституту Стандартів Якості 
«International Quality Certificate» (SIQS). У листопаді 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України університет нагороджено дипломом та золотою медаллю в номінації «розвиток студентської науково-
дослідної роботи».

У Тернопільському національному економічному університеті діє кредитно-модульна система оцінювання 
знань студентів, про яку читачам «Університетської думки» розповідає начальник навчального відділу ТНЕУ, 
к.е.н., доцент Михайло Петрович ЧОрНИй.

– Михайле Петровичу, першокурсники на-
шого універистету, які у школах навчалися 
за 12-бальною системою, змушені якнай-
швидше вникнути в суть оцінювання знань 
у ТНЕУ. Давайте, допоможемо їм і розтлума-
чимо те, що вони повинні знати найперше…

– Найперше, першокурсники повинні 
усвідомити, що вони стали студентами пре-
стижного вищого навчального закладу, який 
має власні традиції, систему оцінювання 

знань, статут, гімн. Вірю, що  студенти, які 
прийшли до університету за знаннями, одразу 
зрозуміють переваги кредитно-модульної си-
стеми оцінювання знань.

– Положення про  кредитно-модульну систе-
му організації навчального процесу розроблене 
для забезпечення впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального 
процесу (далі - КМСОНП), розробки та засто-
сування елементів Європейської кредитно-

трансферної та акумулюючої системи 
(далі - ECTS) у навчально-виховному процесі  
ТНЕУ, створення сучасної адаптованої до 
європейських стандартів системи управління 
якістю освітньої діяльності суб'єктів на-
вчального процесу. А якщо коротко, то як же 
здійснюється Контроль успішності студента 
та якості навчання?

– Контроль успішності студента та якості 
навчання  відбувається згідно  із затвердже-
ним Порядком оцінювання знань студентів 
при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу університету.

Даний Порядок розроблено з метою 
удосконалення системи контролю якості 
знань студентів для стимулювання їх систе- 
матичної, ритмічної самостійної роботи, 
підвищення об'єктивності оцінювання 
знань та адаптації до вимог, визначених 
Європейською системою залікових кредитів 
(ECTS), особливостей кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу 
(КМСОНП).

Порядок унормовує основні принципи 
організації поточного,  підсумкового та 
триместрового (семестрового) контролю 
знань студентів, на яких поширюється дія 
Тимчасового положення про організацію 
навчального процесу в кредитно-модуль- 
ній системі підготовки фахівців у Терно-
пільському національному економічному 
університеті, а також методику переве-
дення показників академічної успішності 
студентів ТНЕУ в національну шкалу та 
шкалу ECTS.

Ми обрали ТНЕУ, 
щоб отримати економічні знання і якісну освіту

НАВЧАННЯ
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– Які ж основні принципи організації по-
точного, підсумкового модульного та семе-
стрового контролю

– Оцінювання знань студентів з навчаль-
них дисциплін здійснюється шляхом про-
ведення кредитно-модульних контроль-
них заходів, які включають поточний, 
підсумковий модульний  та семестровий 
контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних і 
семінарських занять і має на меті перевірку 
знань студентів з окремих тем та рівня їх 
підготовленості до виконання конкретної 
роботи. Форма проведення поточного кон-
тролю під час навчальних занять і система 
оцінювання рівня знань та умінь визнача-
ються відповідною кафедрою. Результати 
поточного контролю за триместр (семестр) 
визначаються як середня з поточних оцінок 
за 100-бальною шкалою, відображених у 
журналах обліку відвідування та успішності  
викладача та академічної групи, можуть 
включатися до залікового кредиту як окре-
мий заліковий модуль, якщо це передбачено 
робочою програмою дисципліни.

Підсумковий модульний контроль прово-
диться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення логічно завершеної части-
ни лекційних та практичних (лабораторних, 
семінарських) занять з певної дисципліни – 
змістового модуля. Завданням підсумкового 
модульного контролю є перевірка розуміння та 
засвоєння певного матеріалу, вироблення на-
вичок проведення розрахункових робіт, умінь 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності 
осмислити зміст декількох тем дисципліни, 
умінь публічно чи письмово представити 
певний матеріал. Форми підсумкового мо-
дульного контролю та система оцінювання 
рівня знань та умінь студентів визначають-
ся кафедрою та відображаються у робочій 
програмі дисципліни. Оцінки з підсумкового 
модульного контролю за 100-бальною шка-
лою відображаються у журналах обліку 
відвідування та успішності  викладача й 
академічної групи і включаються  як окремий 
заліковий модуль до залікового кредиту.

Кафедрами можуть використовувати-
ся різні форми підсумкового модульного 
контролю результатів навчання студентів 
з врахуванням специфіки дисциплін та 
відповідним відображенням у робочих 
програмах. Наприклад, за рішенням кафе-
дри студентам, які брали участь у науково-
дослідній роботі – у роботі конференцій, 
студентських наукових гуртків та проблем-
них груп,  підготовці публікацій – а також 
були учасниками олімпіад, конкурсів тощо 
можуть отримати додаткові бали. 

Семестровий контроль проводиться у 
формі екзамену, диференційованого заліку 
або заліку в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою навчальною програмою 
і в терміни, встановлені робочим навчальним 
планом та графіком навчального процесу.

Екзамен – це форма підсумкового контролю, 
яка передбачає перевірку розуміння студентом 
теоретичного та практичного програмного 
матеріалу в цілому, здатності творчо викори-
стовувати накопичені знання та уміння, фор-
мувати власне ставлення до певної проблеми 
тощо. Оцінювання здійснюється за 100-баль-
ною шкалою. Зміст екзаменаційних завдань та 

система оцінювання встановлюються кафедра-
ми, а оцінка включається до залікового кредиту 
як окремий заліковий модуль, якщо це перед-
бачено робочою програмою дисципліни. 

Диференційований залік та залік - це 
форма підсумкового контролю, що полягає 
в оцінці засвоєння студентом навчального 
матеріалу з певної дисципліни виключно 
на підставі оцінювання залікових модулів. 
Оцінка з дисципліни за 100-бальною шкалою 
розраховується як середня у відповідності з 
ваговими коефіцієнтами, передбаченими у 
робочій програмі.

Якщо на екзамені студент отримав від 
35 до 59 балів, підсумкова оцінка в ба-
лах у відомість не виставляється, а у графі 
«Підсумкова оцінка з дисципліни за шкалою 
ECTS» виставляється FX (незадовільно з 
можливістю повторного складання), і у сту-
дента виникає академічна заборгованість. 
Якщо на екзамені студент отримав від 
1 до 34 балів, підсумкова оцінка в балах 
у відомість не виставляється, а у графі 
«Підсумкова оцінка з дисципліни за шка-
лою ECTS» виставляється F (незадовільно з 
обов’язковим повторним курсом).

– Звісно, студентам, які мають з 
дисципліни оцінку «незараховано», 
одержали на екзамені від 35 до 59 балів 
(незадовільно з можливістю повторно-
го складання), які були недопущені або 
не з’явилися на екзамен, дозволяється у 
місячний термін після завершення сесії 
ліквідувати академічну заборгованість за 
заявою, поданою у деканат, відповідно до 
графіку ліквідації академзаборгованості. 

Якщо студент отримав більше двох 
незадовільних оцінок з дисциплін, від 
підлягає відрахуванню з Університету за 
академічну неуспішність.

Результати ліквідації академзаборгованості 
та загальна оцінка з дисципліни заносяться у 
відомість.

Студенти, які отримали по залікових 
модулях або на екзамені оцінку від 1 до 34 
балів (незадовільно з обов’язковим повтор-
ним курсом) зобов’язані написати заяву про 
повторне вивчення дисципліни на умовах 
діючих Положень.

– Михайле Петровичу, Ви зорієнтували 
студентів, які, так би мовити, ще у розду-
мах: для чого вони прийшли в Університет. 
А тепер виберемо найголовніше для тих 
мудреців-активістів, які бачать себе 
економістами, фінансистами, банкірами, 
менеджерами, управлінцями, юристами…

– За рішенням кафедри, студенти, які за 
результатами поточного та підсумкового 
контролю мають 90 балів і більше, а також 
брали активну участь у науково-дослідній 
роботі – у роботі конференцій, студентсь-
ких наукових гуртків та проблемних груп,  
підготовці публікацій – а також були учас-
никами олімпіад, конкурсів тощо, можуть 
звільнятися від іспиту, а підсумкова оцінка 
з дисципліни для них розраховується як се-
редня арифметична проста з оцінок, одер-
жаних по залікових кредитах.

Системою оцінювання знань 
студентів ТНЕУ цікавилася 

Марія БалІцька

На фото – к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародної інформації Олег Адамів і допитливі студенти ТНЕУ

За шкалою 
університету

За 
національною 

шкалою 

За шкалою ECTS

90-100 відмінно А (відмінно)

85-89
75-84

добре В (дуже добре)
С (добре)

65-74
60-64

задовільно D (задовільно)
E (достатньо)

35-59
1-34

незадовільно FX (незадовільно із 
можливістю повторного 
складання)
F (незадовільно з 
обов’яз-ковим повтор-
ним курсом)

Шкала оцінювання

Якщо протягом триместру (семестру) 
студент не з’являвся на заняття (не за-
лежно від причин), або не має модульних 
оцінок,  у  відповідних графах відомості 
виставляються нулі (0), а у графі екзамену 
– відмітка про не допуск. В цьому випад-
ку підсумкова оцінка з дисципліни також 
дорівнює нулю (0), а оцінка за шкалою 
ECTS - F (незадовільно з обов’язковим по-
вторним курсом). 

– І все ж, у Положенні про  кредитно-модуль-
ну систему організації навчального процесу 
передбачено Порядок ліквідації академічної 
заборгованості.
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Антон ШЕВЧУК:

«МАЙБУТНє 
УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛЕжИТЬ 
ВІД АКТИВНОї жИТТєВОї 
ПОЗИЦІї 
КОжНОГО СТУДЕНТА»

Первинна профспілкова організація студентів Тернопільського національного економічного університету 
має свою історію, традиції, звичаї. Минають роки… Змінюються очільники організації… Та незмінною 
залишається турбота про молодих людей, що навчаються у  вищій економічній школі Тернополя, яку 

віднедавна очолює  випускник факультету фінансів антон ШЕВЧУк  (телефон 47 50 79; 0976645921).

– Антоне, чим керується у своїй 
діяльності первинна профспілкова 
організація студентів Тернопільського на-
ціонального економічного університету?

– Первинна профспілкова організація 
студентів Тернопільського національного 
економічного університету  є добровіль-
ним неприбутковим громадським об'єд-
нанням осіб, котрі перебувають на навчан-
ні як державної, так і контрактної формах. 
Дана організація студентів діє відповідно 
до Конституції України, Закону України 
“Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності”, Закону України “Про 
об'єднання громадян”, Закону України 
“Про вищу освіту”, нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів.

Первинна профспілкова організація 
у своїй діяльності керується статутом 
профспілки працівників освіти і науки 
України, положенням про профспілку, 
рішенням профспілкових органів.

– Як дбає профспілковий комітет  про 
студентів-пільговиків?

– Профком студентів ТНЕУ значну 
увагу приділяє соціальному захисту сту-
дентів-сиріт та студентів позбавлених 
батьківського піклування. На сьогодні в 
університеті навчається 64 студентів сиріт 
та студентів позбавлених батьківського 
піклування, з них 63 перебувають на по-
вному та 1 на частковому державному 
забезпеченні. Це найбільша кількість 
пільговиків серед усіх Тернопільських ви-
щих навчальних закладів.

Студенти університету, що мають про-
блеми зі здоров’ям можуть оздоровитися 
в санаторії-профілакторії ТНЕУ (на 21 
календарний день), сплачуючи лише 10% 
вартості путівки. Для цього необхідно по-
дати наступні документи: 

– медичну довідку форми   № 70/о; 
– копію паспорта;
– а також заповнити бланк заяви, яку 

можна отримати в профкомі. 
– Що гарантує профспілковий комітет 

усім студентам? 

Дружній колектив молодих, енергійних та цілеспрямованих 
особистостей, які докладають максимум зусиль для того, щоб 
робота профкому була ефективною та якісною

Міжнародне посвідчення студента ISIC дозволяє студентам ТНЕУ 
весело мандрувати Україною і зарубіжжям

СТУДПРОФКОМ
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– Студенти, котрі є членами профспілки,  
мають змогу отримати одноразову мате-
ріальну допомогу протягом календарного 
року.

Значну увагу профком студентів приділяє 
оздоровленню студентської молоді, котра 
отримує пільгові путівки на університетську 
базу «Оселя Університетська» (АР Крим) та 
у НКЦ  «Свалява» - на Закарпатті.

– Як профком студентів організовує  
дозвілля студентської молоді?

– Профком студентів тісно співпрацює 
з відділом гуманітарної освіти та вихован-
ня, допомагає організації та проведенні 
різного роду заходів, таких як: фестиваль 
«Студентська Ліра», конкурс художнього 
читання  «На березі кохання», фотокон-
курс  «Мій погляд на Тернопіль»;  розва-
жальний квест між студентами – першо-
курсниками «Лабіринт ТНЕУ»; конкурс 
творчих робіт «Осінні барви рідного 
краю»; конкурс «З колядою в Рік новий» та                    
«Різдвяний салат», КВК, конкурс читців 
поезії Т. Шевченка та багато інших.

За останній навчальний рік стало регу-
лярним проведення показу кінофільмів 
у всіх студентських гуртожитках універ-
ситету. Кожного семестру студенти 
відвідують театр, безкоштовні квитки 
вони можуть отримати від свого голови 
профбюро факультету. 

Віднедавна  студенти кожного  факуль-
тетів один раз в навчальний семестр за 
кошти профкому мають змогу поїхати в 
екскурсійну поїздку по території України.

У квітні 2012 року за сприяння 
профспілкового комітету студентів була 
організована закордонна поїздка  «Прага 
- Дрезден».

Також стало традицією організовувати 
для студентів нашого університету 
вечірки, приурочені до студентських свят.

Доцільно зазначити, що кожен із 
організованих профкомом заходів 
користується популярністю у студентів.

– Антоне, скажіть, будь ласка, чим 
зацікавлюєте студентську молодь?

– Профкомом співробітників та студен-
тів ТНЕУ було укладено спільний договір 
з автошколою Тернополя, де наші студен-
ти та працівники можуть навчатись на 
пільгових умовах.

Профспілковий комітет є головним 
обласним офісом з виготовлення сту-
дентських міжнародних квитків ISIC. 
Міжнародне посвідчення студента ISIC 
- єдине офіційно визнане у понад 110 
країнах світу посвідчення особи сту-
дента. Воно дозволяє отримати різного 
роду знижки за кордоном, в тому числі: 
на авіапереліт, на проїзд у громадсько-
му транспорті, дисконтні знижки в ма-
газинах. 

Щоб отримати дане посвідчення 
потрібно принести копію студентського 
квитка та паспорта, а також заповнити 
бланк заяви.

УВАГА – КОНКУРС!
Газета ТНЕУ «Університетська думка», відділ інформації та 

зв’язків з громадськість і первинна профспілкова організація 
студентів університету оголошують конкурс на кращу фотографію зі 
студентського життя:
  навчання;   
  дозвілля; 
  гуртожиток – наш другий дім;
  веселий мандрівник…

Світлини з підписами надсилайте на електронну пошту:
presa@tane.edu.ua  або mariya-balitzka@rambler.ru

 За найкращі роботи – призи!

– Хто допомагає голові ПК студентів 
вирішувати Ваші питання?

– Профком студентів - дружній ко-
лектив, який складається з 13-ти членів, 
кожен з яких є головою профбюро свого 
факультету. Всі вони молоді, енергійні та 
цілеспрямовані особистості, які доклада-
ють максимум зусиль для того, щоб робо-
та профкому була ефективною та якісною.

– І насамкінець - побажання голови 
профспілкового комітету студентів 
університету Антона Шевчука першо-
курсникам -2012.

– Шановні першокурсники, вітаю 
вас із тим, що відтепер ви –  студенти 
Тернопільського національного економіч-
ного університету.  Поповнивши нашу ве-
лику університетську родину, ви повинні 
усвідомлювати, що саме від вас та ваших 
вчинків залежить майбутнє групи, фа-
культету й університету в цілому. 

Зичу усім міцного здоров’я, успіхів та 
активної життєвої позиції. 

У студпрофкомі засідала
Марія БалІцька



№7 (388), 1 вересня 2012 р.
10

адреса: 
вул. Бережанська, 4, корпус 9

м.Тернопіль, 46009 

Тел. +38-0352-475871, вн.54999
E-mail: kasio@ukr.net

Бібліотека  Тернопільського 
національного економічного 
університету – важливий 

структурний підрозділ вищого навчаль-
ного закладу, де сконцентровані джерела 
інформації. Головне завдання бібліотеки 
університету: сприяти особистісно-
орієнтовній освіті, дати користувачам 
високоякісну новітню інформацію, за-
безпечити вільний доступ до світових 
інформаційних джерел, формувати 
знання в сфері інформаційної культури 
майбутніх спеціалістів.

Схема розміщення відділів 
головного корпусу бібліотеки

1 поверх 
– Абонемент наукової літератури
(кімната №11)
– Відділ комплектування та наукової 
обробки літератури (кімната №12)
– Каталоги та картотеки (кімната №13)
– Інформаційно-бібліографічний відділ 
(кімната №14)

2 поверх
– Читальний зал (кімната №21)
– Читальний зал для викладачів та 
аспірантів (кімната №22)

3 поверх
– Директор бібліотеки (кімната №31)
– Зал електронних ресурсів

(кімната №32)

Режим роботи бібліотеки

• Абонемент наукової літератури: понеділок-п’ятниця з 9 до 19 год., субота – з 9 до 17 
год. Неділя – вихідний день
• Читальний зал: понеділок-п’ятниця з 9 до 20 год., субота – з 9 до 17 год. Неділя – 
вихідний день
• Читальний зал для викладачів та аспірантів: понеділок-п’ятниця з 9 до 17 год., Субота, 
неділя – вихідний день
• Зал електронних ресурсів: понеділок-п’ятниця з 9 до 19 год., субота – з 9 до 15 год. 
Неділя – вихідний день

Санітарний день головного корпусу бібліотеки – остання середа місяця.

Відділи бібліотеки

• Зал електронних ресурсів (корпус №1) м.Тернопіль, вул. Львівська, 11: понеділок-
п’ятниця з 9 до 19 год., субота – з 9 до 15 год. Неділя – вихідний
• Абонемент навчальної літератури: (гуртожиток №5) м.Тернопіль, вул. Львівська, 9: 
понеділок-субота з 9 до 19 год. Неділя – вихідний
• Абонемент художньої літератури: (гуртожиток №2) м.Тернопіль, вул. Львівська, 7: 
понеділок-п’ятниця з 9 до 17 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал іноземної літератури: (корпус №3) м.Тернопіль, майдан Перемоги, 3:  
понеділок-п’ятниця з 9 до 19 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал ЮФ: (корпус №5) м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 46А: понеділок-
п’ятниця з 9 до 17 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал ФАЕМ: (корпус №7) м.Тернопіль, вул. Дорошенка, 7: понеділок-
п’ятниця з 9 до 17 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал УНФЕМ: (корпус №10) м.Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 9: понеділок-
п’ятниця з 9 до 17 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал ФББ: (корпус №6) м.Тернопіль, вул. Чехова, 8: понеділок-п’ятниця з 9 
до 17 год. Субота та неділя – вихідний
• Читальний зал УНЕФ: (корпус №11) м.Тернопіль, вул. Львівська, 11А: понеділок-
п’ятниця з 9 до 17 год. Субота та неділя – вихідний

Санітарний день відділів бібліотеки – останній вівторок місяця.

БІБЛІОТЕКА

Бібліотекарі охоче допомагають студентам у пошуку і виборі 
навчального підручника чи посібника

Директор 
ВОЗЬНИЙ 

Казимир Зіновійович, 
к.е.н., доцент

З КНИГОЮ ПОДРУжИШСЯ — РОЗУМУ НАБЕРЕШСЯ!
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ДЕКАНИ ФАКУЛЬТЕТІВ ТНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Декан: Василь Онуфрійович ТКАЧУК

Тел.+38 (0352) 52-47-37, 52-50-32
E-mail: wotk@ukr.net

Адреса: вул.Чехова, 8, корпус 6
м. Тернопіль, Україна, 46003

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОї, ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОї ТА МАГІСТЕРСЬКОї ПІДГОТОВКИ

Декан: Олег Тимофійович ІВАщУК
Тел. +38 (0352) 53-80-99

E-mail: dekanat_ipo@yahoo.com
Адреса: вул. Львівська, 11а, корпус 11,

 м. Тернопіль, Україна, 46020

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Декан: Микола Петрович ДИВАК

Тел. +38 (0352) 43-18-39
E-mail: dean@tneu.edu.ua 

Адреса: вул.Юності, 9, корпус 8, 
м. Тернопіль, Україна, 46018

ФАКУЛЬТЕТ МІжНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
ТА МЕНЕДжМЕНТУ

Декан: Анатолій Михайлович ТИБІНЬ
Телефон +38 (0352) 47-50-75
E-mail: fmbm@tneu.edu.ua

Адреса: вул. Львівська, 11, корпус 1, 
м. Тернопіль, Україна, 46009

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Декан: євген Петрович КАЧАН

Тел. +38 (0352) 47-50-74
E-mail: feu@tane.edu.ua

Адреса:  майдан Перемоги, 3, корпус 3, 
м. Тернопіль, Україна, 46020

 

УКРАїНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДжМЕНТУ

Декан: Людмила Володимирівна 
ГАВРИЛЮК-єНСЕН 
Тел. +38 (0352) 435241

E-mail: dean-udf@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9, корпус 10, м. 

Тернопіль, Україна, 46000 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ
Декан: Ярослав Дмитрович КРУПКА

Телефон +38 (0352) 47-50-76
E-mail: foa@tane.edu.ua

Адреса: майдан Перемоги, 3, корпус 2
м. Тернопіль, Україна, 46009  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан: Володимир Іванович ВОЗЬНИЙ

Тел. +38 (0352) 25-15-85, 25-27-04
E-mail: law@tane.edu.ua

Адреса: вул. Микулинецька, 46а, корпус 5, м. 
Тернопіль, Україна, 46018  

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ
Декан: Ігор Степанович ГУЦАЛ

Тел. +38 (0352) 47-50-77
E-mail: f_finance@tneu.edu.ua

Адреса: вул. Львівська, 11, корпус 1, 
м. Тернопіль, Україна, 46020

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОї ЕКОНОМІКИ І 
МЕНЕДжМЕНТУ

Декан: Роман Богданович ГЕВКО
Тел. +38 (0352) 24-81-58, 24-17-60, 24-32-45

E-mail: faem_tneu@ukr.net
Адреса: вул. Гетьмана Дорошенка, 7,

 корпус 7, м. Тернопіль, Україна, 46011

УКРАїНО-НІМЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Декан: Юрій Іванович ГАЙДА
Тел. +38 (0352) 53-95-03, 53-91-58, 47-58-63

E-mail: haydshn@ua.fm
Адреса: вул. Львівська, 11а, корпус 11,

м. Тернопіль, Україна, 46020

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Тел. +38 (0352) 475060

внутрішні:
11-767
11-768
11-127

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Тел. +38 (0352) 475862
внутрішній:

11-120
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Іван ПЛІШКО:

«ДРУжБА – 
СКЛАДОВА щАСТЯ 
МЕШКАНЦІВ ГУРТОжИТКІВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ»

Побутує думка, що студентське життя сповна відчув той, хто під час навчання мешкав у гуртожитку.
Гуртожиток на декілька років стає студентові другою домівкою, де є свої закони, вимоги, обов’язки, 

правила, відповідальність. 
Гуртожиток – це домівка, у якій кожен відповідає за свої вчинки сам.
Молодих людей життя у гуртожитку приваблює, насамперед, відчуттям свободи від батьківської опіки. 
Поселившись у гуртожиток, студент презентує себе ровесникам, в першу чергу, через етику спілкування, куль-

туру поведінки, моральність душі…
Тернопільський національний економічний університет має чимало студентських гуртожитків, які утворю-

ють ціле студмістечко на масиві Дружба, що у Тернополі.
Сьогодні гість редакції – директор студмістечка ТНЕУ Іван Володимирович ПлІШкО (+38-096-540-87-07).

– Іване Володимировичу, хто має право 
бути поселеним у гуртожиток?

– Кожен студент, який виявив бажан-
ня мешкати у гуртожитку. Також вар-
то нагадати, що рішенням ректорату 
Тернопільського національного еконо-
мічного університету, усім першокурсни-
кам університету гарантоване поселення 
у студентські гуртожитки.

– Чи виправдовують першокурсники 
такий своєрідний кредит довіри?

– Як хто… Зрештою, при поселенні у 
гуртожиток, студент підписує з універ-
ситетом угоду, яка складена згідно з ви-
могами чинного законодавства України 
та «Положенням про студентський гур-
тожиток ТНЕУ», де чітко прописані пра-
ва сторін, обов’язки, відповідальність… 

Хочу звернути увагу мешканців 
гуртожитків, що умови угоди треба не 
тільки знати, а й дотримуватись їх і, го-
ловне, виконувати.

– Серед усього іншого, в угоді записано 
про дострокове її припинення в односто-
ронньому порядку у випадку... Будь ласка, 
назвіть випадки, які призвели до виселен-
ня студентів з гуртожитку.

– На жаль, випадків є чимало. Напри-
клад, студент, вживши надмір оковитої, 
добре надебоширив... Буває, що студен-
там «заважають» двері… Було й таке, що 
запізнившись, студент порушив правила 
проживання, а замість вибачень,  повівся 
брутально… Усього не переповісти… Але 
процедура дострокового розірвання уго-
ди є тривалою, а студента з гуртожитку 

можна виселити, як і поселити, до речі, 
лише наказом ректора університету.

– Отже, першокурсникам – зелене 
світло. А за яким критерієм поселяєте у 
гуртожитки старшокурсників?

– Правом на першочергове поселення у 
гуртожитки мають студенти-пільговики: 
сироти, інваліди, діти з багатодітних 
сімей та постраждалі від чорнобильської  
аварії… Важливо зазначити, що студенти 
старших курсів мають переважне право 
на поселення в студентський гуртожи-
ток за умови виконання всіх зобов’язань 
мешканця у минулому навчальному році. 

Рішення про поселення чи не поселен-
ня приймає орган студентського самовря-
дування факультету спільно з деканатом, 
враховуючи успішність студента та до-
тримання вказаних умов.

– Іване Володимировичу, а якщо студент 
чи студентка живуть тихенько, як мишки, 
і добре вчаться, чи можуть вони бути впев-
неними, що з 1 вересня, після канікул, вони 
знову будуть поселені у гуртожиток?

– Абсолютно. І як правило, навіть у 
тій же кімнаті, якщо вона стала їхньою 
домівкою.

Є лише дві умови, за яких студент-меш-
канець може бути не поселений у гурто-
житок. Перша – не має бажання прожи-
вати у студентському гуртожитку. Друга 
– його минулорічні «заслуги» не дають 
підстав для цього.  

В угоді на проживання у студентському 
гуртожитку це передбачено. 

Відтак активістам суспільно-
громадського життя факультету й 
Університету є більше шансів стати меш-
канцями гуртожитку.Студентське самоврядування факультетів й університету бере активну участь у 

поселенні студентів у гуртожитки

СТУДЕНТСЬКИЙ ДІМ
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– До речі, а як співпрацює дирекція 
студмістечка зі студентським самовря-
дуванням, адже знаємо про вечірки у гур-
тожитках, дискотеки…

– Це болюче питання – вечірки у 
гуртожитках. І я вважаю, що саме сту-
дентське самоврядування факультетів, 
університету має взяти на себе 
відповідальність за організацію і зміст 
проведення тієї чи іншої вечірки – 
дозвілля повинне мати виховний харак-
тер.  А тепер – щодо співпраці. Дирек-
ція студмістечка координує роботу 
органів студентського самоврядування 
факультетів. Разом із профспілковим 
комітетом студентів ТНЕУ вирішуємо пи-
тання побуту, відпочинку й інші аспекти 
проживання мешканців. Діємо за прин-
ципом: наш договір і можливості, ваша 
ініціатива і бажання їх втілення у життя.

– Тернопільський національний економіч-
ний університет – один із найпрестижніших 
вищих навчальних закладів в Україні. Від-
радно, що потік абітурієнтів і кількість 
студентів в Університеті щороку збільшу-
ється. Відтак, збільшується й кількість 
бажаючих мешкати у гуртожитку. Де роз-
містити усіх?

– За останні роки адміністрація універ-
ситету доклала багато зусиль щодо забез-
печення студентів місцями в гуртожитках 
і поліпшення побутових умов проживан-
ня. У всіх гуртожитках зроблено ремонт, 
підведено інтернет. Незабаром буде здано 
в експлуатацію новий студентський гур-
тожиток поліпшеного планування на 380 
місць. І наше спільне завдання – зберегти 
здобуте і домогтися більшого.

– Що робити студентові, який не зміг 
вчасно – згідно з правилами проживання – 
прийти до гуртожитку?

– Гуртожитки нашого університету 
функціонують цілодобово. Вхід у гурто-
житки – за пред’явленням перепустки, 
а після 24 години – із записом у журналі 
про причини запізнення.

– Іване Володимировичу, що побажаєте 
мешканцям студмістечка у перший день 
їхнього проживання у гуртожитках, і на 
цілий навчальний рік.

– Насамперед, вітаю усіх із почат-
ком нового навчального року – це мрія 
першокурсників, яка уже стала реальністю. 
Також хочу нагадати, що не той є мешкан-
цем гуртожитку, хто лише проживає у 
ньому, а той, хто, застосовуючи креативне 
мислення, намагається поліпшити умови 
проживання, полегшити відповідальність 
за власні вчинки,  і намагатиметься жити 
так, щоби студентські роки вважалися 
найкращими роками життя.

А ще хочу порадити студентам – меш-
канцям гуртожитків знаходити час для: 
читання – бо це основа знання; здоров’я 
– бо це скарб життя; роздумів – бо це 
джерело сили; дружби – бо це складова 
щастя.

розпитувала Марія БалІцька 

Гуртожиток №4

Гуртожиток №5
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У житті кожного із нас іноді 
виникають проблеми, по-
долати які самостійно 

важко, а іноді - просто неможливо. 
Важливо, щоб у такий момент по-
руч були люди, які можуть не лише 
вислухати та зрозуміти, але й на-
дати допомогу.

Якщо Ви:
– прагнете розібратися у своїх 

психологічних проблемах, покращити 
свій настрій, визначитися у прийнятті 
важливого для Вас рішення;

– зіштовхнулися з труднощами у 
навчанні: не можете адаптуватися у но-
вому колективі, побоюєтеся виступати 
перед великою аудиторією, невпевнені у 
виборі професійного напрямку;

– якщо у Вас назріває конфліктна 
ситуація з батьками, важко знайти 
спільну мову з друзями чи порозумітися 
з викладачами - за консультаціями, по-
радами кваліфікованих спеціалістів, 
допомогою у вирішенні проблем звер-
тайтесь до психологічної служби 
університету.

За потреби з окремих питань до роботи 
залучаються також й інші фахівці.

Зауважуємо, що робота з психологом дає 
змогу в індивідуальній та груповій роботі:

– пізнати краще себе (свій характер, 
здібності, можливості, тип особистості тощо);

– стати впевненим у собі, у своїх силах; 
– сформувати навички ефективного 

спілкування; 
– навчитися розуміти інших людей та їх 

проблеми;

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
ЛАБОРАТОРІї 
ПСИХОЛОГІЧНОї СЛУжБИ 
ТА ПРОФКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ 
«ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА 
ВСІМ І КОжНОМУ»

НАдВиНичНА Тетяна Лонгінівна 
кандидат психологічних наук, завідувач 
лабораторії психологічної служби
Телефон: (0352) 47-50-50, (внутрішній) 10-179
Електронна пошта: ps-tneu@yandex.ua

БРУхАНСьКий Руслан Феоктистович 
кандидат економічних наук, 
голова профкому працівників ТНЕУ
Телефон: (0352) 47-50-50, 
47-50-79, (внутрішній) 11-450

– позбутися страхів, переживань, 
відчуття самотності та інших неприємних 
відчуттів, психологічної залежності та на-
вчитися боротися з ними;

– дізнатися як налагодити стосунки з 
навколишніми людьми та зберегти їх (у 
тому числі і сімейні стосунки); 

– навчитися самостійно організувати 
навчальну діяльність та досягати 
успішних результатів. 

Ми завжди чекаємо на Вас та будемо 
раді допомогти!

Для студентів, аспірантів, викладачів та 
працівників ТНЕУ послуги безкоштовні.

Адреса: кабінет № 3 (1-й поверх), 
вул. Львівська, 1, м. Тернопіль.

КЕРІВНИКИ ПРОЕКТУ:
Не поспішайте засуджува-
ти, поспішайте зрозуміти 
(Спіноза)

Любов — неоціненний дар. Це 
єдина річ, яку ми можемо по-
дарувати і все ж вона 
у тебе залишається 
(Лев Толстой)

Зле слово і добрих людей 
робить злими, а добре і злих 
перетворює на добрих 
(Прп. Макарій Великий)

Ніякі доводи не здатні 
вказати людині шлях, якого 
вона не хоче бачити 
(Ромен Роллан)

Бажання ніколи тобі не дасть-
ся, якщо у тебе немає влади 
здійснити його. Однак для 
цього необхідно попрацювати 
(Р. Бах)

Ніщо не може бути світлішим 
та сильнішим від Істини...
(Іван Золотоустий)
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СМАЧНОГО!

  «ІЗЮМИНка»
(адреса: вул. Львівська, 11-А, м.Тернопіль)

Смачні страви українські: борщ і грибна юшку, 
буковинський куліш, бринзу, волинські пам-
пушки, закарпатський бануш, кашу, соулген 

гуцульський, олів’є, рагу, картоплю й деруни подільські, 
січеники і котлети, кури і свинину «Ізюминка» пропонує 
гостинно щоднини (у робочі дні з 9.00 до 17.00).

Перші страви:
Борщ – 3 грн. 70 коп.

Капусняк – 2 грн. 60 коп.
Розсольник – 2 грн. 80 коп.

Суп грибний – 3 грн.
Суп курячий – 4 грн. 50 коп.

Суп гороховий – 1 грн. 60 коп.
Суп з домашньою локшиною – 2 грн. 10 коп.

Гарнір:
Каша гречана – 5 грн. 80 коп.

Картопля печена – 4 грн. 10 коп.
Каша пшенична – 2 грн. 10 коп.

Плов – 10 грн.
Картопляне пюре – 2 грн. 50 коп.

Другі страви:
Печінка куряча в соусі – 5 грн. 60 коп.

Січеник – 7 грн. 50 коп.
Котлета домашня – 8 грн. 70 коп.

Котлета рибна – 7 грн. 20 коп.
Шлунки курячі тушковані – 6 грн. 30 коп.

Відбивна зі свинини – 9 грн.
Відбивна куряча – 7 грн. 80 коп.

Фрикадельки рибні – 6 грн. 30 коп.

Пиріжки:
Пончик домашній – 3 грн.

Слойка з яблуками – 4 грн.
Пиріжки з яблуками – 3 грн.

Салати:
«Олів’є»- 4 грн. 10 коп.

З бурячка – 1 грн. 80 коп.
Зі свіжої капусти – 1 грн. 30 коп.

«Молодість» - з моркви – 2 грн. 10 коп.

Напої:
Компот з сухофруктів – 2 грн.50 коп.

Кисіль – 0 грн. 80 коп.
Сік – 4 грн. 10 коп.

Напиток лимонад – 2 грн.50 коп.

«ГалИЧаНка»
(адреса: вул. Бережанська, 6, м.Тернопіль)

розмаїтий світ кухні задовольнить смакові 
забаганки найвибагливіших відвідувачів у 
робочі дні від 9.00 до 19.00: вареники, голубці, 

пампушки із маком, борщ, пельмені і млинці, й торти-
ки – до смаку;  суп, салати, рибу, чай і кави філіжанку 
пропонує вам гостинно кафе «Галичанка»

Перші страви:
Борщ – 4 грн. 50 коп.
Грибна юшка – 5 грн.
Зелений борщ 6 грн.
Капусняк – 5 грн.
Солянка – 7 грн. 50 коп.
Суп з фрикадельками – 6 грн.
Суп рибний – 6 грн. 
Суп овочевий – 5 грн.

Гарнір:
Гречка – 6 грн.
Картопля по-домашньому – 5 грн.
Картопля пюре – 4 грн. 50 коп.
Картопля (під молоду) – 5 грн. 50 коп.
Овочі по-мексиканськи – 7 грн.
Рис з овочами – 5 грн.

Другі страви:
Відбивна по-Королівськи – 12 грн.
Котлета – 6 грн.
Ковбаски з курки – 10 грн.
Крильця курячі – 8 грн.
Курка з овочами – 10 грн.
Млинці з куркою – 8 грн.
Печінка тушкована – 6 грн. 50 коп.

Пиріжки:
Пончик домашній – 3 грн.
Слойка з яблуками – 4 грн. 
Пиріжки з яблуками – 3 грн.

Салати:
З капусти – 3 грн.
З бурячка – 3 грн.
Овочевий – 5 грн.

Напої:
Сік – 3 грн.
Чай – 4 грн.
Кава – 6 грн.
Узвар – 2 грн.
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Т    ретє тисячоліття з його віртуальністю створило в сучасно-
му суспільстві неабияку проблему – ставлення  молоді до спор-
ту, яка полягає  у зниженні фізичної активності, зростанні 

захворюваності й неврівноваження соціумів,  поширенні  випадків  
ожиріння,  нерівному  доступі до занять спортом,  зменшенні  спортивної 
аудиторії… І лише за допомогою гімнастики всього тіла можна зробити 
його більш врівноваженим. Окрім того, спорт – це престиж нації, її сла-
ва, посол у міжнародному співтоваристві народів. Тому в Тернопільському 
національному економічному університеті обдарованим юнакам і дівчатам 
створено належні умови для підвищення спортивної майстерності.

Для розвитку фізичної культури та спорту в ТНЕУ створено центр фізичної культу-
ри та спорту, до якого входять: кафедра спорту, кафедра фізичної культури, студентсь-
кий спортивний клуб “Універ”. Кафедра фізичної культури здійснює фізкультурно-
оздоровчу діяльність на першому, другому та третьому курсах. Кафедра спорту 
проводить заняття для покращення рівня спорту вищих досягнень та масового спорту. 
ССК “Універ” здійcнює серед студентів та працівників університету пропаганду здоро-
вого способу життя шляхом залучення їх до занять у групах здоров’я. Адже ще Епіктет 
переконував, що хто міцний тілом, зможе терпіти і спеку, і холод; хто здоровий душев-
но, здатний перенести і гнів, і горе, і радість, і решту почуттів. А Гіпократ стверджував, 
що гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно увійти в щоденний побут кожно-
го, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя. 

Студентська ж пора – найрадісніша і найпрекрасніша… 
Шановні першокурсники, на кожному факультеті ТНЕУ працюють викладачі ка-

федри спорту, які відповідають за спортивно-масову роботу. Сміливо звертайтеся 
до них, якщо ви хочете розвинути свій характер у всій своїй могутності та зберег-
ти рівновагу духу, адже таке можливе лише в сильному і здоровому тілі.

ФКІТ – Василь Іванович ЯКОВІВ (096-9984680)
ФЕУ – Петро Володимирович ЛЕВЕНЕЦь (097-4515864)
ФАЕМ – Богдан Петрович ДУДА (097-9352915)
ФФ – Іван Іванович ТВАРДОВСьКий (097-7005471)
ФМБМ – Володимир  Анатолійович ЛЕВЧУК (050-1507298)
ФББ – Антоніна Миколаївна СІВЕР (097-4076959)
ЮФ – Валентина Михайлівна КОВПАК (067-9204441)
УНФЕМ, УНЕМ – Роман Михайлович МІЩАНЧУК (098-8760357)
ФОА – Михайло Андрійович ФЕНиК (0352) 53-60-99

     СПОРТ  ФОРМУє 
      ДУХ                  ОПТИМІЗМУ
  І  КУЛЬТУРУ  БАДЬОРОСТІ

Шановні першокурсники Тернопільського 
національного економічного університету, 
представляємо вам види спорту, які куль-
тивуються в університеті за сприян-
ням студентського спортивного клубу 
«Універ», і де ви зможете самовиразитися і 
самозреалізуватися:

– футбол, футзал (юнаки і дівчата) – 
керівник  Володимир  Анатолійович ЛЕВЧУК 
(050-1507298)

– боротьба вільна – греко-римська (юнаки і дівчата) – 
керівник  Сергій Анатолійович НАУМОВ 
(097-4469777)

– волейбол (чоловіки, жінки) – 
керівник Валентина Михайлівна КОВПАК 
(067-9204441)

– баскетбол (чоловіки) – 
керівник Ігор Васильович БІЛОУС 
(067-3523855)

– баскетбол (жінки) – керівник 
Дмитро Вікторович ТРЕТЯК (067-7966822)

КРиВицьКА ОЛЕНА – СТУдЕНТКА 4 КУРСУ 
ФАКУЛьТЕТУ ЕКОНОміКи ТА УпРАВЛіННя 
ТНЕУ, мАйСТЕР СпОРТУ міжНАРОдНОГО 

КЛАСУ З ФЕхТУВАННя.

ШЕВчЕНКО АНжЕЛіКА – СТУдЕНТКА 
4 КУРСУ ФАКУЛьТЕТУ ФіНАНСіВ ТНЕУ, 

мАйСТЕР СпОРТУ міжНАРОдНОГО КЛАСУ.
РОмАН ГОНТюК  - ВипУСКНиК ФАКУЛьТЕТУ 

БАНКіВСьКОГО БіЗНЕСУ ТНЕУ, 
ЗАСЛУжЕНий мАйСТЕР СпОРТУ.

йОСипЕНКО ЛюдмиЛА – ВипУСКНиця 
ФАКУЛьТЕТУ БАНКіВСьКОГО БіЗНЕСУ ТНЕУ, 

СТУдЕНТКА мАГіСТРАТУРи, мАйСТЕР СпОРТУ 
міжНАРОдНОГО КЛАСУ.
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     СПОРТ  ФОРМУє 
      ДУХ                  ОПТИМІЗМУ
  І  КУЛЬТУРУ  БАДЬОРОСТІ

– гандбол (чоловіки, жінки) – 
керівник  Андрій Володимирович ВЕРЦІМАГА 
(067-6880278)

– регбі (чоловіки, жінки) – 
керівник  Юрій Семенович МАЗУРЕНКО 
(093-5589799)

– легка атлетика – керівник 
Богдан Петрович ДУДА (097-9352915)

– плавання – керівник 
Роман Михайлович МІЩАНЧУК (098-8760357)

– веслування – керівник 
Сергій Петрович СІНКЕВиЧ (097-5784664)

– армспорт – керівник 
Андрій Петрович ПУШКАР (093-6502382)

Зимові види спорту: 
лижні перегони, біатлон, сноуборг – 
керівники Михайло Андрійович ФЕНиК 
(0352) 53-60-99: 
Ірина Володимирівна МЕРКУШиНА 
(067-3535886). На території студентського містечка університету знаходяться два майданчи-

ки зі штучним покриттям для занять з міні-футболу.  
У гуртожитку №5 (вул. львівська, 9) знаходиться  зал спортивної аеробіки та 

фітнесу (керівник Наталія Борисівна ВЕжНаВЕць, тел. (098-4767337);  зал східних 
єдиноборств (керівник роман Станіславович цИкВаС, тел. 067-3522628). 

У фізкультурно-оздоровчому комплексі (вул. львівська, 5) студенти мають 
можливість займатися ігровими видами спорту, пауерліфтингом, атлетичною 
гімнастикою, армспортом, настільним тенісом. 

В корпусі факультету банківського бізнесу (вул. Чехова 8) знаходиться спор-
тивний зал з ігрових видів спорту, тренажерний зал, зал для занять настільним 
тенісом, фізкультурно-оздоровчий комплекс.

СКРипАК ОЛьГА – СТУдЕНТКА 4 КУРСУ 
ФАКУЛьТЕТУ ЕКОНОміКи ТА УпРАВЛіННя 

ТНЕУ, мАйСТЕР СпОРТУ.

ТіТімЕць АННА – ВипУСКНиця ФАКУЛьТЕ-
ТУ АГРАРНОї ЕКОНОміКи і мЕНЕджмЕНТУ 

ТНЕУ, СТУдЕНТКА мАГіСТРАТУРи, мАйСТЕР 
СпОРТУ міжНАРОдНОГО КЛАСУ.

ЛУпУ НАТАЛія, мАйСТЕР СпОРТУ 
міжНАРОдНОГО КЛАСУ З ЛЕГКОї АТЛЕТиКи. 
ВипУСКНиця ФАКУЛьТЕТУ ФіНАНСіВ ТНЕУ,  

СТУдЕНТКА мАГіСТРАТУРи.

ТВЕРдОхЛіБ мАРГАРиТА – СТУдЕНТКА 2 КУРСУ 
ФАКУЛьТЕТУ КОмп’юТЕРНих 

іНФОРмАційНих ТЕхНОЛОГій, 
мАйСТЕР СпОРТУ.

КНяЗєВА ГАННА – СТУдЕНТКА 4 КУРСУ 
ФАКУЛьТЕТУ ЕКОНОміКи ТА УпРАВЛіННя ТНЕУ, 

мАйСТЕР СпОРТУ міжНАРОдНОГО КЛАСУ.  
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  Народна студія сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» 
(художній керівник колективу Любов Борисяк – тел. 097-
585-85-38) – яскравий, колоритний танцювальний колектив 
університету. Репертуар студії — своєрідний симбіоз класичної 
хореографічної школи, сучасної хореографії, акробатики та 
елементів театралізації. Учасники колективу із великим задово-
ленням виконують сюжетні сучасні хореографічні композиції в 
характерах українського, індійського, іспанського, арабського 
стилів, а також танцювальні композиції у стилі диско, хіп-хоп, 
кабаре, джаз – модерн. 

Народна студія сучасної хореографії  «Т.А.Н.Г.о» – лауреат та 
дипломант мистецьких фестивалів – конкурсів міського, облас-
ного та всеукраїнського рівнів. 

ТАЛАНОВИТІ СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОжЛИВІСТЬ 
САМОРЕАЛІЗУВАТИСЯ НА СЦЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

Присутні на мистецьких імпрезах 
завжди отримують величезну насолоду 
від споглядання талановитих творчих 
виступів  народного художнього театру 
пісні «для тебе» (художній керівник  Алла 
Бінцаровська – тел. 097-988-86-46). Ко-
лектив об’єднує усіх, хто не залишається 
байдужим до сучасних українських 
пісень. Стилістична чуттєвість, вільне 
володіння різноманітними манерами 
співу, постійне прагнення творчого по-
шуку  дозволяє учасникам колективу що-
року урізноманітнювати свій репертуар. 
У складі театру пісні — молодіжні гурти 
«Струни серця» та «Оксамит».  Учасники 
театру пісні — переможці міжнародних 
та всеукраїнських мистецьких фестивалів 
– конкурсів, телевізійних проектів. Ко-
лектив з успіхом виступає на концертних 
майданчиках міста й області, гастролює 
містами України та за кордоном. Народний аматорський вокальний ансамбль «Галичанка» (художній 

керівник  Мирослава Бурик – тел. 098-235-26-46) — творчий самобутній 
колектив університету з високим рівнем виконавської майстерності, осно-
ву репертуару якого складають обрядові і сюжетні твори місцевого регіону, 
українські народні стрілецькі та повстанські пісні, сучасні патріотичні 
композиції, твори авторів Тернопільщини. Своє мистецтво колектив неодна-
разово репрезентував на теренах краю та за межами області, України.

Активні, творчі, талановиті студенти університету мають можливість 
відточувати майстерність виконання народного танцю у народному ама-
торському ансамблі танцю «пролісок» (художній керівник  Василь 
Луців – тел. 097-355-39-73). В репертуарі колективу — народні автентичні 
хореографічні композиції, танцювальні супроводи до художніх номерів во-
кальних колективів. «Пролісок» є постійним учасником університетських 
заходів, міських  та обласних свят, телепроектів.

Театр танцю «Експресія» (художній керівник Людмила Тимчук 
– тел. 096-783-85-65) є невід’ємною частиною життя університету, 
адже формує у студентів любов до сучасного танцю. 

Учасники колективу реалізовують свій талант, виступаючи на 
концертних майданчиках рідного вузу, беручи участь в міських 
та обласних мистецьких заходах.

Репертуар творчих колективів ТНЕУ зачіпає найвитонченіші 
струни душі, а пісні звучать глибоко й проникливо. 

Кожний виступ — справжнє свято і для студенства, і для 
працівників університету. 

А ще творчі колективи дарують своє мистецтво і славлять 
університет не тільки в Україні, а й у світі. 

Умієте співати, любите танцювати, — ви можете розвинути свої здібності у творчих колективах, які діють у відділі 
гуманітарної освіти та виховання (корпус № 1 – вул. львівська, 11, м. Тернопіль).              контактний телефон 475859.

КУЛЬТУРА
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– Ваше Високопреосвященство, уже кілька 
років поспіль слухаю Ваші настанови пер-
шокурсникам Тернопільського національного 
економічного університету і сама керуюся 
тими порадами, підказками, повчаннями, 
які Ви даруєте молодим. І  у мене виникла 
думка, щоби на шпальтах університетської 
газети, яку кожен першокурсник отримає 
1 вересня, Ви закцентували увагу молодих 
людей на важливості мудрого поєднання 
успішного навчання і прагнення духовного 
життя  – життя у Любові…

– Щиро дякую, пані Марія, за можли- 
вість звернутись до студентів універси-
тету. Справді, 1 вересня колишні школярі 

починають своє вже частково доросле 
і самостійне життя в якості студентів. 
І хоч вони вже не школярі, але для того 
щоб стати хорошою дорослою людиною, 
громадянином суспільства та фахівцем у 
своїй галузі потрібно ще багато працю-
вати над собою. І праця ця повинна бути 
не лише фізична чи інтелектуальна, але й 
духовна. Цілісна людина має не лише здо-
рове тіло, але й душу, не лише широкий 
світогляд, але й віру в своєму серці, не 
лише багаж знань, але вміє ці знання ви-
користовувати так, що принести користь і 
собі і іншим людям. Христос сказав «Будь-
те досконалі, як Отець ваш Небесний 

досконалий» (Мф. 5:48). Саме такої ціліс-
ної досконалості повинен прагнути, на 
мою думку, кожен студент. Він повинен 
бути досконалим і в навчанні, і в стосун-
ках з викладачами та іншими студентами 
і, звичайно, мати тверду і непохитну віру в 
Христа, яка допоможе йому всього цього 
досягнути. Але, щоб все це мати і бути до-
сконалим, ця віра не повинна бути теоре-
тичною, це не повинно бути просто фор-
мальне визнання існування Бога, а віра 
ця повинна втілюватись в щирій молитві 
до Христа Спасителя, у виконанні його 
заповідей та в добрих ділах.

– Декілька разів мене запрошували на 
творчі зустрічі до Підволочиська – і у 
класичну гімназію імені Івана Франка, і в 
бібліотеку. І коли я залишала в дарунок ав-
торську книгу «Містична Троянда», у якій 
рецензентом є Ви, то вчителі з гордістю 
заявляли: «Єпископ Нестор – наш учень», 
наголошуючи, що Андрій Писик  (світське 
ім’я Владики Нестора) - єдиний син  
бібліотекарки та будівельника - був по-
слушним учнем. Що привело Вас до Церк-
ви, власне, до Бога? 

– Я свідомо прийшов до церкви, коли 
мені виповнилося шістнадцять років, 
бо відчув, що мені у церкві добре. Отець 
Тарас Махніцький дав мені послух  до-
помагати дякові, і я відчув, що служіння 
Богу – моє покликання. Хоча я постійно 
їздив на якісь олімпіади від свого класу, 
був залучений до шкільного самовряду-
вання, закінчив школу із золотою медал-
лю, та іншого шляху у житті вже не бачив. 

Архієпископ НЕСТОР:

«КОжЕН СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ПРАГНУТИ ЦІЛІСНОї 
ДОСКОНАЛОСТІ – У НАВЧАННІ, 
В СТОСУНКАХ З ВИКЛАДАЧАМИ 
ТА РОВЕСНИКАМИ І, 
ЗВИЧАЙНО, БУТИ 
НЕПОХИТНИМ 
У ВІРІ В ХРИСТА»

Тернопіль можна назвати центром Європи чи провінційним містечком, калиновим листочком України чи 
духовним осередком, зеленою перлиною чи краєм цілющих джерел – як кому заманеться. Та незаперечним 
є той факт, що наше файне місто є містом молодих, зокрема, й тому, що у Тернополі є чимало вищих 

навчальних закладів, серед яких – Тернопільський національний економічний університет, який за свою майже 
50-літню історію дав путівку в життя сотням і тисячам випускників. Звісно, рівень підготовки фахівців зале-
жить, здебільшого, від самих студентів, адже якщо у молодих людей є бажання вчитися, то черпати знання і пере-
ймати досвід їм є у кого. Однак, щоби стати хорошою людиною, самих знань замало… І в університеті створені 
всі умови для саморозвитку і самореалізації студентської молоді. а декілька років тому у храмі науки запрацю-
вав ще й духовний храм – капличка різдва Пресвятої Богородиці, яку освячували священики різних канонічних 
конфесій, серед яких був – тоді  Єпископ, тепер уже – архієпископ Нестор, який на даний час керує двома єпархіями:  
«Тернопільською і Бучацькою» та «Тернопільською і кременецькою». 

архієпископ Нестор, попри свою зайнятість, у своєму щільному графіку знайшов час для нашої духовної бесіди, 
за що я йому дуже вдячна. 

На фото – освячення першокурсників 
і професорсько-викладацького колективу ТНЕУ (продовження на стор. 22-23.)

ДУХОВНІСТЬ
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У мене була схильність до технічних наук, 
однак після закінчення школи я вступив 
до  Київської Духовної Семінарії, після 
закінчення якої в 1999 р. продовжив на-
вчання в Київській Духовній Академії.

– В одному з інтернет-видань я прочи-
тала, що вже під час навчання на другому 
курсі Ви прийняли чернечий постриг. Вам 
тоді виповнився лише двадцять один рік, 
та Ви уже чітко усвідомили, чого праг-
нете у житті. Ваше Високопреосвящен-
ство, якби Вам довелося все почати спо-
чатку, яким було би Ваше рішення зараз?

– Тоді я відчув, що це мій шлях, і досі 
мої думки про це рішення не змінилися. 
Є земний шлях,а  є ангельський. При-
йняття чернечого життя – це прийняття 
ангельського шляху.  Я постійно служу 
Богові, віддаю йому все життя, не роз-
риваюся між Богом та власною сім’єю, 
– пояснює Владика, – мій дім – єпархія, 
священики – моя сім’я. У мене немає 
тілесних дітей, проте я маю багато духов-
них синів і дочок, які постійно потребу-
ють підтримки.  При цьому я щиро радію 
за тих священиків, які мають сім’ю, дітей.  
Однак обрав інший життєвий шлях. 

– А що сказали Вам батьки? Адже 
існуюча відвічна невидима дилема нерозу-
міння батьків і дітей, чи дітей і батьків 
могла мати неоднозначний вплив на Ва-
ших тата і маму.

– Батьки ніколи не відмовляли мене 
від священицького шляху, хоча, як син, я 
спочатку відчував, що мати внутрішньо 
не згідна із моїм рішенням постригтися 
в монахи. Але зараз мама уже остаточ-
но змирилася  і навіть  часто телефонує, 
щоби запитати, чи тепло вбраний, чи 
пообідав, що планую робити…

– Владико,  а що порадите молодим лю-
дям нашого Університету, які, ставши сту-
дентами,  одразу вважають себе дорослими, 
хоча, насправді, їм ще дуже і дуже потрібні 
опіка батьків, турбота наставників…

– Звичайно, молода людина часто прагне 
досягнути чогось, бажання самовиражен-
ня є невід’ємною особливістю молодого 
віку. В цьому віці є велике бажання щось 
зробити, проявити себе, часто в чомусь 
змінити світ, який тебе оточує. Тому ми ба-
чимо активну молодь і в різних політичних 
чи громадських рухах чи організаціях, ми 
бачимо молодь, яка непримиренно бо-
реться з різними недоліками суспільства, 
не боїться висловлювати свою позицію або 
просто хоче зробити щось велике і хоро-
ше для свого міста чи області чи держави 
– для свого народу. І ці прагнення не варто 
придушувати, адже якщо «зламати крила» 
такій активній молодій людині, то вона 
може розчаруватись на все життя і нічого 
нового робити не захоче. Але, з іншого 
боку, відсутність досвіду часто приво-
дить таких людей до великих помилок, 
які можуть їм принести шкоду чи ті самі 
розчарування. Тому я закликаю батьків 
і наставників підтримувати активну мо-
лодь, допомагати їй самореалізовуватись, 
але своїм досвідом застерігати їх від різних 

Під час освячення університетської каплички

2. Щоб спізнати мудрість, повчання, зрозуміти 
слова розуму розсудливі; 
3. Засвоїти (собі) добру науку, правосуддя суду 
і справедливість;
4. Простим дати кмітливість, юнакові – знання 
і розважливість; 
5. Послухає мудрий і примножить пізнання, і 
розумний знайде мудрі поради; 
6. Щоб розуміти притчу і тлумачення, слова 
мудрих і загадки їхні. 
7. Початок мудрости – страх Господній; лише 
безглузді нехтують мудрістю і повчанням. 
8. Слухай, сину мій, повчання батька твого, і 
не відкидай науки матері твоєї. 
9. Тому що це гарний вінець для голови твоєї і 
прикраса тобі на шию. 
10. Сину мій! Якщо схилятимуть тебе 
грішники, не погоджуйся. 
11. Якщо будуть казати: йди з нами, вчинимо 
засідку для крови, засядемо на безневинного, 
12. Живими поглинемо їх, як шеол, і – такими, 
що сходять в могилу; 
13. Наберемо всілякого коштовного майна, 
виповнимо оселі наші здобиччю; 
14. Кидай твій жереб серед нас, нехай торбу 
маємо одну на всіх. 
15. Сину мій! Не ходи дорогою з ними, при-
тримай ногу твою від стежини їхньої, 
16. Тому що ноги їхні біжать до зла і 
поспішають на пролиття крови. 
17. На очах усіх птахів марно розвішувати сіть; 
18. А засідку вчиняють на власну кров, і чига-
ють на своє життя. 

ПРИТЧІ СОЛОМОНА -  СИНА ДАВИДОВОГО
19. Отакі шляхи кожного, хто жадає чужого 
добра: воно відбере життя у володарів його. 
20. Мудрість кричить на вулиці, на майданах 
підносить (вона) свій голос, 
21. На чільних місцях зібрань вигукує, при 
вході до міських брам промовляє слова свої; 
22. Доки, невігласи, будете любити неуцтво? 
[Доки] глузії будуть насолоджуватися своїми глу-
зами? І доки безглузді будуть ненавидіти знання? 
23. Наверніться до мого викриття: ось, я вил-
лю на вас дух мій, повідаю вам слова мої. 
24. Тому що я кликала, а ви не підкорилися; 
простягала руку мою, та ніхто не зважив.
25. І ви відкинули всі мої поради, і викривань 
моїх не прийняли. 
26. За це я буду сміятися з вашого нещастя; і 
радітиму, коли запопаде вас жах; 
27. Коли запопаде вас жах, мов буря, і лихо, 
мовби вихор, прилине до вас; коли упаде на 
вас скорбота і тісноти, 
28. Тоді будуть кликати мене, а я не відповідатиму; 
з ранку будуть шукати мене, але не знайдуть мене.
29. За те, що вони зненавиділи знання і не 
вибрали [для себе] страху Господнього, 
30. Не прийняли поради моєї, знехтували 
усіми викриттями моїми; 
31. За це будуть вони насичуватися від плодів 
шляхів своїх і наситяться від помислів їхніх. 
32. Тому що відступництво невігласа уб’є їх; і 
безпечність безглуздих погубить їх. 
33. А той, що слухає мене, буде жити в безпеці, 
у тиші, не боячися зла.
Джерело:  http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/64/20/
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помилок. А діти і студенти потім будуть 
дуже вдячні за таку допомогу.

– Ваше Високопреосвященство, студен-
ти Тернопільського національного еконо-
мічного університету ідуть земним жит-
тям – сповненим спокус, злетів і падінь,  
постійно перебувають на арені боротьби 
добра і зла… Будь ласка, підкажіть, як їм 
не збитися з дороги, не впасти під тягарем 
випробувань, не зневіритися…

– Земне життя кожної людини на-
повнене різними спокусами і скорбо-
тами. І часто вони маскуються під ви-
глядом приємних і принадних речей. 
Диявол намагається через такі спокуси 
відвернути людину від Бога, спотворити 
правильне розуміння життєвих цілей та 
цінностей. І суспільство радо приймає 
ці віяння. Зараз сформувався образ 
успішної молодої людини, основними ри-
сами якого є паління, вживання алкого-
лю, безладне статеве життя, постійні роз-
ваги в клубах та на концертах, зневага до 
будь-яких авторитетів та загальноприй-
нятих поглядів та аксіом. Вважається, 
якщо молода людина живе так, значить 
вона успішна і «класна». Але молодість 
рано чи пізно закінчується і місце цієї 
«класності» займають тілесні і душевні 
хвороби, гріховні пристрасті, яких прагне 
душа, але вже не може реалізувати тіло і 
абсолютна бездуховність. Про цей стан, 
який лежить в кінці такого життя, ми 
не любимо згадувати чи думати. Але це 
об’єктивна реальність. Дуже часто різні 
хвороби чи скорботи в нашому житті ста-
ють наслідком нашого безбожного життя. 
І це відбувається зовсім не тому, що Бог 
нам «мститься», як дехто думає, а тому що 
душа і тіло дуже тісно зв’язані і душевні 
хвороби-гріхи знаходять свій вихід і в 
тілі. Але, якщо в своєму житті людина, 
особливо молода людина, не відкидає 
Бога, а справді розуміє, що Він нас лю-
бить, опікується і керує нашим життям 
і що його заповіді та вчення Церкви – 
це не спроба обмежити нашу свободу, 
а застереження нас від гріха і духовної 
смерті – тоді вона зможе принести ко-
ристь і своїй душі, і своєму тілу і всьому 
суспільству. Преп. Серафим Саровський 
казав: «Стяжай Духа Святого і тисячі на-
вколо тебе спасуться». Тому саме стяжан-
ня, досягнення повноцінного духовного 
життя кожним з нас зможе змінити і оздо-
ровити не лише людину, але й країну і все 
суспільство набагато краще, ніж будь-які 
політичні чи суспільні чи культурні зміни 
без духовного оздоровлення.

– Не виключено, що серед нинішніх 
першокурсників Університету є й такі, 
що уже шукають Бога… Що порадите 
шукачам Істини?

– Пошук Бога – це постійний стан 
людської душі від часу гріхопадіння на-
ших прабатьків Адама і Єви. Душа лю-
дини хоче відновити той зв’язок, оте 
постійне спілкування з Богом, яке було 
у прабатьків в раю. Цього прагне кож-
на, без винятку, людська душа, просто 

ми не завжди хочемо чути її го-
лос. Але якщо людина справді 
відчуває, що прагне знайти Бога 
і намагається змінити своє жит-
тя так, щоб Він зайняв в цьому 
житті головне місце, то тут її 
починають підстерігати багато 
різних небезпек і спокус, почина-
ючи від різних сект, які спотворю-
ють шлях до Бога і, маскуючись 
під Церкву, зводять людину до 
духовної загибелі, і закінчуючи 
самим сучасним суспільством, 
яке взагалі підміняє поняття віри 
емоційними переживаннями. 
Часто диявол людині підсуває 
різні думки, що вона і найкра-
ща, і може знайти шлях до Бога, 
адже вона має свій розум, а тим 
самим приводить людину лише 
до гордині та самообману. Щоби 
всього цього уникнути, Христос 
заснував Свою Святу Церкву, 
яку не подолають сили ворожі. 
Святі отці порівнюють Церкву 
з кораблем, який пливе бурх-
ливим морем життя. Хто знаходиться 
в кораблі – той в безпеці, адже які б не 
були сильні удари хвиль, вони не зможуть 
нічого заподіяти кораблю, бо ним прему-
дро керує Сам Христос. А хто шукає свій 
окремий шлях поза Церквою, той тоне 
і гине в безодні гріховній. Цьому образу 
вже понад тисяча років, але він не втратив 
своєї актуальності і сьогодні. Сьогодні 
гріх як ніколи намагається заполонити 
людську душу. І якщо раніше люди со-
ромились гріха, роблячи його потайки, 
то сьогодні часто гріх пропагується як 
ознака сучасності, незаангажованості, 
толерантності, а нормальна побожна 
людина зображається нетолерантним 
ретроградом. Тому Господь і дав нам на 
всі часи існування людства Свою Церкву, 
через яку люди вже дві тисячі років пере-
магають гріх і спасаються. Тому немож-
ливо знайти Бога поза Церквою, яку Він 
створив і якою премудро керує. Людині, 
яка справді шукає Бога, не треба блука-
ти манівцями – потрібно прийти до хра-
му Божого, а Господь і Церква подбають 
про таку людину, щоби вона прийшла до 
спасіння, земного благополуччя і вічного 
життя з нашим Спасителем.

– Сьогодні на шпальтах «Університет-
ської думки» свої настанови і повчання чи-
тачам газети Тернопільського національного 
економічного університету залишив  ви-
тончений, елегантний, завжди усміхнений 
і привітний Архієпископ Нестор, який ще 
юнаком обрав ангельський шлях і є прикла-
дом для  вірян, серед яких останнім часом все 
більше можна побачити студентську мо-
лодь, що сповідує ідею гармонії людини і При-
роди – власне, людини і Самого Бога.

Духовну бесіду вела 
Марія БалІцька, 

член Національної спілки 
журналістів України

Фото Михайла БЕНЧа

ДУХОВНИЙ ХРАМ 
У ХРАМІ НАУКИ 

ЗОРІє 
В НЕБЕСА 

НА ТЕРИТОРІї 
СТУДМІСТЕЧКА 
УНІВЕРСИТЕТУ

Духовний Храм Тернопільського 
національного економічного універси- 
тету поблагословив Святійший 
патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет восени 2008 року, а 
на відкритті Божественну Літургію 
відправили священики різних кано-
нічних конфесій.

Відтоді в екуменічній капличці 
Різдва Пресвятої Богородиці відбу-
ваються молебні, біля каплички сту-
денти Тернопільського національного 
економічного університету виводять 
гаївки – зустрічають весну. А запа-
лена свічечка, поставлена з моли-
товною довірою Пресвятій Трійці, 
Пречистій Діві Марії, Миколаю-
чудотворцю, святим української 
церкви чи заступниці студентства 
– великомучениці Тетяні допомагає 
кожній стривоженій душі віднайти 
душевний спокій.

Двері каплички Різдва Пресвятої 
Богородиці відчинені для кожного, 
хто шукає Просвітлення і дорогу до 
Істини.



ОГОЛОШЕННЯ
Школа молодого журналіста повідомляє, 

що перше заняття у школі відбудеться 20 ве-
ресня 2012 року з 14/30 у прес-клубі газети 
«Університетська думка» за адресою: м. Тернопіль, 
вул. львівська, 11 (актова зала). 

Звертатися за тел.: 47-50-63; 067-26-76-493; e-mail: 
mariya-balitzka@rambler.ru

СЛАВЕТНЕ ГАЛИЦЬКЕ 
ПОДІЛЛЯ

Східнослов’янські племена, 
які жили понад Серетом,

лишили згадку про труди – щоб
      край піднявсь в могутнім леті.
Письмова згадка перша є –
                     датується 1540 роком…
І наші предки майбуття для нас
             творили – крок за кроком…
В розквітлім сяєві весни боролись
       за свою свободу –
В історію навік ввійшли смілі 
                              достойники народу,
Що захищали гідність, честь сім’ї 

й своєї батьківщини…
Держава Галицько-Волинська 
зродилась там світлої днини...
й Топільче – руське городище… 

Замки… Печери і фортеці…
Славетне Галицьке Поділля кодом 

живе в моєму серці.
краса довкілля неповторна 

туристів зваблює до краю…
До Зарваниці йдуть прочани, 
     паломники – в древній Почаїв…
У Терен-полі спільну мову 
знаходять пристрасні натури…
Шляхетно несемо в Європу свою –  

трипільськую культуру:
кераміку чорнолущену… 
Гончарство… Вишиванки слічні… 
З Тернополем я поріднилась 
духовно: значить, це – навічно!
Милують серце, гріють душу алеї, 

парки, водограї…
І я по-справжньому щаслива лише 
в Тернополі буваю.

Марія БалІцька, 
член Національної спілки 

письменників України

Засновник і видавець 
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