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Студентам замало Дня студента... 
До їх послуг - студентська пора, коли впевнено віриться у завтра...

Дорогі студенти Тернопільського 
національного економічного університету!
Щиро вітаю Вас з Міжнародним днем студента, що символізує єднання 

всіх, хто прагне до вершини знань і самоствердження.
Студентські роки − це пора, сповнена чарівної юності, коли здається, 

що увесь світ лежить біля твоїх ніг. 
Я переконаний, що наш університет є найкращим вищим навчальним 

закладом України тому, що саме тут  навчаються найкреативніші, 
найсміливіші та найперспективніші студенти. Ви − могутня сила, і я 
би дуже хотів, щоби Ви знали це, вірили і були свідомі цього.

Студенти − обличчя нашого університету, його душа. Разом ми до-
сягнемо успіху та зможемо реалізувати найсміливіші мрії.

Бажаю Вам творчих злетів, впевненості у собі, позитиву та 
оптимізму, а усмішка допоможе відкрити найпотаємніші дверцята 
людських сердець. 

Пам’ятайте, Ви − майбутнє свого роду, університету, міста та 
країни. Впевнений, що свої інтелектуальні досягнення, вміння творчо 
мислити і знаходити нові нестандартні рішення Ви будете спрямовува-
ти на демократичну розбудову держави та утвердження європейських 
стандартів. Саме Вам доведеться писати золоті сторінки історії на-
шого вищого навчального закладу.

Я хочу, щоб у стінах Тернопільського національного економічного 
університету Ви вчилися не лише сучасним наукам, а й свободі думки, 
толерантності до чужих поглядів і вмінню відстоювати свої. 

Будьте щирими, людяними, допитливими, ініціативними, наполегли-
вими у науці,  щоби Ваші батьки та викладачі могли пишатися Вами.

Я вірю у Вашу юність. Я вірю у нашу зрілість. Я вірю у наше майбутнє.

З повагою 
ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий

Студент року 2013! 

Вітаємо студентку 5 курсу факультету 
обліку та аудиту, голову Студентського 
наукового товариства ТНЕУ Ольгу Коваль з 
перемогою в щорічному обласному конкурсі 
«Студент року», у номінації «Прометей нау-
ки». Організаторами конкурсу були Департа-
мент освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації, Тернопільська 
обласна організація профспілки працівників 
освіти та науки України.

Вітаючи Коваль Олю з таким визначним 
досягненням у її студентському житті, 
бажаємо їй нових звершень в царині науки, 
подальшого розвитку та розширення своїх 
наукових горизонтів.

Фото гарного настрою
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Студентська пора – це чудовий період для самовдосконалення, 
ДРУЖНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА РОДИНА

об’єднує тих, хто навчає, і тих, хто навчається!
Владислав Вальків (першокурсник ЮФ):
- Я  - студент! 
У цих словах і відчуття себе значущою 

частинкою великого цілого, і гордість за 
належність до дружної ТНЕУвської родини. 
Родини, яка об’єднує тих, хто навчає, і тих, хто 
навчається (досить часто ці люди непомітно 
міняються ролями, збагачуючи життєвий 
досвід один одного).

 Усвідомлення цього факту змінило моє жит-
тя, мені здається, що я став новою людиною.  
Така собі безтурботна воля додала впевненості, 
сміливості, зухвалості, в хорошому розумінні 
цього слова. 

З першого дня я поринув у світ нових 
знайомств, у море нових знань, у надзвичайну 
атмосферу науки і творчості. На перший по-
гляд здається, що вчитися майбутній професії 

– значить старанно конспектувати лекції, готуватися до семінарів… З часом 
розумієш, що сучасний фахівець – це той, хто, крім володіння сучасними знан-
нями, є гармонійно розвиненою людиною, яка володіє високими особистісними 
якостями і міцним фізичним здоров’ям, щоб мати можливість максимально 
реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал. 

Оглядаючись в недалеке минуле, вдячний школі за все те тепло, яке було подаро-
ване, за знання, за турботу, за гарний старт для нових досягнень. Та щиро розумію: 
дороги назад немає, а тільки вперед - до нових здобутків, до омріяних вершин! 

Студентські роки – найкращі!
Юлія Владика-Бенцал (ФЕУ):

У с м і х н е н н и й ,  ж и т т є р а д і с н и й , 
гіперактивний – ось він, наш студент! Недар-
ма говорять, що студентські роки – найкращі: 
тут  є все, своєрідний “гармонійний мікс”: і 
навчання, і друзі, і справжня любов, і доросле 
життя. 

Як на мене, студент – це не той, хто 
просиджує пари за університетською партою, 
а молода людина, сповнена енергії та нових 
ідей, ініціативна, всесторонньо розвинена і 
постійно займається самоосвітою. 

Студент – це особистість, яка любить 
сумлінно працювати і вміє відпочивати!

Студент ТНЕУ – 
звучить гордо!

Ганна Кісь (ФББ):

-  Золотава осінь  завітала у 
Тернопіль… І хоча не кожен день 
тішить нас теплими променями сонця, 
а здебільшого дощить і повіває вітерцем 
– у стінах ТНЕУ, як завжди, весело та 
гамірно. Причиною цьому є студенти, 
які з новими силами повернулися до 
навчання. Адже саме студенти є тією 
енергією, яка переповнює навчальні 
аудиторії, комп’ютерні лабораторії, 
коридори і подвір’я  університету.

17 вересня є вже традиційним Днем 
Студента для української молоді. 
А особливо – це день студента-пер-
шокурсника! Саме першокурсник 
увійшовши до стін ТНЕУ, відкриває для 
себе незабутній світ студентства. Це 
час юності і сил, енергії, яка допомагає 
підкоряти нові вершини.

Дорогі першокурсники, пам’ятайте, 
що роки, проведені в університеті, – це 
не лише навчання – лекції, семінари, 
практичні заняття. 

Хоча і вони є досить важливими, 
адже як ми чуємо щоденно: «Вчитися, 
вчитися і ще раз вчитися!»

 Навчальна складова допоможе 
нам вийти із стін університету 
висококваліфікованими спеціалістами, 
професіоналами своєї справи. Але 
власне «студентська» складова зали-
шить незабутній відбиток у нашому 
житті. І пов’язувати  ми його будемо 
із дружніми зустрічами, веселими 
студентськими історіями, новими 
відкриттями і неоціненним досвідом, 
здобутим у часі навчання.

Отже, вперед друзі,  до нових 
відкриттів та досягнень. І пам’ятаймо, 
що  «С тудент Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о  е к о н о м і ч н о г о 
університету» звучить гордо!

Студенти, насолоджуйтесь найвеселішими 
роками у вашому житті і старайтеся здобути 

в університеті якнайбільше знань, умінь та 
навичок…

Катерина Щурко (ЮФ):
- Уже третій рік я навчаюся на юридично-

му факультеті ТНЕУ і можу з впевненістю 
сказати, що моя група стала для мене другою 
родиною. Саме в університеті я знайшла  но-
вих друзів не тільки з Тернополя, а й з інших 
областей. Кожен рік приносить все нові емоції 
і враження. Більше того, появилося стільки 
нових свят: посвята першокурсників у студен-
ти, день студента, день юриста і соціального 
працівника, які ми традиційно святкуємо. Як 
результат, появляються безліч веселих спогадів, 
традицій і смішних фотографій. Звичайно, бути 
студентом – непросто, протее, дуже цікаво. Усі 
можливості у ваших руках, тому, студенти, на-
солоджуйтесь найвеселішими роками у вашому 
житті і старайтеся здобути в університеті 
якнайбільше знань, умінь та навичок. З насту-
паючим Днем Студента!
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самореалізації, визначення цілей і дороги на майбутнє...
Студентська пора – це найкращий період у 

житті... 
Аліна Водяна (УЕФЕМ):
- Студентство – це, мабуть, найкращий 

період життя... 
Той момент, коли ти ще не обрамлений 

сім’єю і великим колом обов’язків з одного 
боку, а з іншого – уже виходиш з-під крила 
батьків і починаєш свій шлях до вершин. 
Період студентства і молодості одночасно 
буває тільки раз. 

І в цей момент тобі відкриваються усі 
двері, потрібно лише постукати. 

Бути студентом для мене – це не тільки 
навчатися і гуляти по клубах, це також 
чудовий період для самовдосконалення, 
самореалізації та визначення цілей і дороги 
на майбутнє. Поки ти ще молодий сту-
дент, ти маєш брати від життя усе, що 
воно тобі здатне дати. Ловити кожну хви-
лину, кожну секунду. Кожен день відкривати 
для себе щось нове, розширювати коло 
друзів, і, що найголовніше, використовува-
ти можливість подорожувати, побачити 
світ. Період молодості і студентства 
полягає в тому, що ти без проблем можеш 

Втілюємо мрії у 
реальність!

Інна Дричик (ФЕУ):

Студентські роки прекрасні! Вони 
сповнені неймовірними емоціями, 
незабутніми знайомствами та 
потаємними мріями. 

Цей період відіграє важливу роль у 
нашому майбутньому. Тому що саме 
зараз ми формуємо свій світогляд, 
вчимося відстоювати власну думку, 
працюємо у колективі, де кожен має 
змогу висловитись та реалізуватись. 
Можемо перейняти життєвий досвід  
та багаж знань у наших викладачів, 
щоби згодом мати можливість сказа-
ти своє слово. 

Освіта дає  нам шанс бути достой-
ною заміною попереднього покоління , 
стати кваліфікованими працівниками 
у різних сферах діяльності та, що не 
менш важливо, – гідними людьми своєї 
держави. 

Я пишаюся тим, що стала сту-
денткою! І знаю, що колись буду  зга-
дувати студентські роки зі щирою 
ностальгією. Тому що це найкращий 
час для самовираження, самореалізації 
та втілення своїх мрій у реальність. 

Навчаючись, розвиваємося у різних сферах!
Ірина Теличко (ФМБМ):
- Студентські роки - це найяскравіша 

пора у житті молодої людини, яка робить 
свої перші кроки до освоєння майбутньої 
професії. На  запитання «Як зробити 
студентські роки  справді найкращими» 
існує багато відповідей, адже кожен з 
нас має свою мету в житті і по-різному 
рухається до її досягнення.

На мою думку, студентські роки - це 
час, протягом якого можна та потрібно 
розвиватись у різних сферах. Наприклад, 
заняття спортом, участь в громадських 
заходах, виконання волонтерської роботи. 
Будучи задіяними у таких напрямках, 
безсумнівно,  можна отримати корисний 
досвід, розвинути дух співробітництва і 
почуття відповідальності, а також  по-
знайомитися з  цікавими людьми. Загалом, 
хотілось би порадити першокурсникам 
не бути пасивними під час студентських 
буднів,  а шукати та  використовувати 
кожну можливість для самовдосконалення.

сісти у поїзд і поїхати відкривати нові 
горизонти з друзями. Але ні в якому разі не 
потрібно забувати і про навчання. 

Що ж до самого дня студента, то це свя-
то для мене має свій підтекст. Саме свято 
символізує собою період радості і веселощів. 
Закликає усіх студентів зібратись разом 
і показати, як сильно і з розмахом вони 
вміють веселитися.

17 листопада – 
Міжнародний День Студента!

Дні, тижні і місяці навчання 
у Тернопільському національному 
економічному університеті вже у но-
вому навчальному році збігають разом 
зі спокійними водами тихоплинного 
Серету…

Які вони – нинішні студенти, чим є 
цікавою студентська пора розповідають 
читачам «Університетської дум-
ки»  самі  ж студенти нашого 
університету…

Студенти – креативні й вільні у думках, 
ламають стереотипи і творять нову історію!!!

Іванна Чайковська (ФФ):
- Для мене студентські роки – найдинамічніші, 

найяскравіші та найпозитивніші...
Студенство – це завжди шалений ритм життя 

та активність, це пошуки чогось нового, це, найперше, 
пошуки самого себе. Для нас – це можливість знайти 
справжнього себе, реалізовувати свої задуми і пробувати 
втілювати свої мрії в реальність....

Ще навчання, як добиватися того, чого ми хочемо..... 
Це перші спроби себе у чомусь іншому, у чомусь 

новому, у 1000 різних сферах, у творчості, у науці, у 
громадській активності, у пошуках праці, у відносинах 
із друзями, у коханні......

Ми, студенти, креативні і вільні у думках, ми 
займаємося тим, що нам до вподоби.... 

Ми ламаємо стереотипи і творимо нову історію!!!
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 «Проблеми працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів» 

обговорили за круглим столом у ТНЕУ
Двадцять першого листопа-

да 2013 року в ТНЕУ відбувся 
круглий стіл «Проблеми пра-
цевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів». 
На зустрічі були присутні про-
ректор з науково-педагогічної 
роботи, доктор економічних 
наук, професор Василь Ярос-
лавович Брич, проректор з 
науково-педагогічної роботи, 
доктор економічних наук, про-
фесор Богдан Любомирович 
Луців, представники компаній-
роботодавців та Тернопільського 
м і с ь к р а й о н н о г о  ц е н т р у 
зайнятості, голова Ради моло-

дих вчених Тарас Ярославович Маршалок та студенти факультету економіки та управління.
«В Україні гостро постала проблема працевлаштування», ─ зауважив Василь Ярославович 

Брич. «Вона стосується не лише вищих навчальних закладів та випускників, а й роботодавців. 
Сьогодні ми разом хочемо відповісти на запитання: «Яким повинен бути конкурентоздатний 
працівник?». Тернопільський національний економічний університет обрав новий вектор 
розвитку, що зорієнтований на європейські стандарти. Сподіваємося, що тісна співпраця з 
компаніями-роботодавцями дозволить нам забезпечити  випускників робочими місцями. Але, 
нажаль, проблеми з працевлаштуванням досі є».

 З промовою виступив також Богдан Любомирович Луців. Він зазначив, що у минулому 
держава працевлаштовувала випускників. Тепер вони повинні шукати робоче місце самі. 
«Кількість трудових емігрантів становить шість з половиною мільйонів. Наше завдання зро-
бити так, щоб випускники ТНЕУ не повторили їх долю», ─ наголосив Богдан Любомирович.

Студенти  представили свої презентації на теми, якими знаннями та професійними 
компетенціями повинні володіти випускники, щоб гідно працевлаштуватися.

Круглі столи

 «Податковий менеджмент і підприємництво 
– гармонійна єдність чи боротьба 

протилежностей»
Про те, чи є податковий менеджмент і підприємництво гармонійною єдністю чи це боротьба 

протилежностей, дискутували учасники круглого столу, який відбувся 7 листопада 2013 року 
у Тернопільському національному економічному університеті за ініціативи студентського 
наукового товариства “Прометеї менеджменту”  кафедри менеджменту.

У роботі круглого столу, крім наукової еліти Тернопільського національного економічного 
університету, взяли участь: в.о. начальника Головного управління Міндоходів у Тернопільській 
області Мельник Марія Василівна, секретар Тернопільської міської ради Турський Ігор Во-
лодимирович, депутат Тернопільської міської ради Напора Олег Романович. Гостями науко-
вого заходу були представники кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ к.е.н., доцент 
Валігура В. А. та  к.е.н., доцент Маршалок Т. Я. 

Відкриваючи захід, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 
проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ Василь Брич зазначив, що метою круглого столу 
є обґрунтування податково-управлінської парадигми, яка б сприяла соціально-економічному 
розвитку вітчизняних підприємств зокрема та нашої держави в цілому.

Із вітальним словом до учасників засідання звернулася в. о. начальника Головного 
управління Міндоходів у Тернопільській області Марія Мельник, яка зауважила, що тема кру-
глого столу надзвичайно актуальна, адже цього року відбулася важлива інституційна реформа, 
яка цілком відповідає загальносвітовим і, в першу чергу, європейським трендам – об’єднання 
податкової і митної служб у єдине Міністерство доходів і зборів України.

Відтак присутні вислухали і жваво обговорили цікаві виступи студентів за дискусійними 
напрямами «Управлінські революції та становлення податкового менеджменту», «Податко-
вий менеджмент як важіль економічного розвитку підприємства», «Зарубіжний досвід країн 
Євросоюзу у сфері удосконалення системи оподаткування» та «Перспективи модернізації 
податкової системи України в контексті євроінтеграції».

Гості відзначили високий рівень обізнаності студентів-учасників круглого столу, їх 
ініціативність та глибоке прагнення знайти істину в складних аспектах взаємодії податкового 
менеджменту і підприємництва. 

В підсумку жвавих дискусій, учасники круглого столу дійшли висновку, що українська 
система управління податками знаходиться у вирі трансформаційних процесів, що відбуваються 
з метою створення прозорого, простого та орієнтованого на Європу бізнес-клімату, що по-
винен підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а отже і країни в цілому.

Відділ інформації і зв’язків з громадськістю

«Інтеграційні процеси 
в Україні. Наукові 

економічні дебати»
- такою була тема круглого столу, 

який організувала 20.11.2013 р. Рада 
молодих вчених ТНЕУ. 

У круглому столі взяли участь проректор 
з міжнародних зв’язків, доктор економічних 
наук, професор Віктор Валерійович Козюк, про-
ректор з наукової роботи, доктор економічних 
наук, професор Зеновій Васильович Задо-
рожний, проректор з науково-педагогічної 
роботи, доктор економічних наук, професор 
Богдан Любомирович Луців, директор на-
вчально-наукового інституту інноваційних 
освітніх технологій, доктор економічних 
наук, професор Оксана Миронівна Десятнюк, 
завідувач кафедри міжнародної економіки, 
доктор економічних наук, професор Євген 
Васильович Савельєв, в.о. директора Інституту 
міжнародних економічних відносин імені Б.Д. 
Гаврилишина, кандидат економічних наук, до-
цент Ігор Михайлович Таранов, викладачі та 
члени ради молодих вчених. 

Першим взяв слово один із організаторів 
заходу кандидат економічних наук, доцент 
кафедри податків і фіскальної політики Тарас 
Ярославович Маршалок. Він висловив надію, 
що засідання буде плідним і напрацювання 
цього круглого столу стануть у майбутньому 
платформою для розвитку України. 

З вітальною промовою виступив Зеновій 
Васильович Задорожний. Він наголосив, що 
дуже приємно, що цей захід організували 
саме молоді вчені ТНЕУ. «Зовнішня політика 
є важливою для України. Співпраця з Росією 
та країнами колишнього Радянського Союзу 
мала свої плюси та мінуси. Усі ми знаємо, що 
керівництво держави вибрало тепер інший 
вектор зовнішньої політики. Сподіваюся, що 
через вісім днів ми станемо асоційованим 
членом Європейського Союзу. Але ми повинні 
починати зміни з самих себе. Я дякую Раді мо-
лодих вчених за те, що ви працюєте, проводи-
те такі конференції й гідно представляєте наш 
університет», - зауважив Зеновій Васильович.

Богдан Любомирович Луців також под-
якував організаторам та зазначив, що питання 
інтеграційних процесів є дуже важливим для 
України. «Шлях до Європейського Союзу є 
важким і я дуже радий, що наші молоді вчені 
не залишилися осторонь цієї проблеми», − на-
голосив Богдан Любомирович.

Модератором круглого столу виступив 
Віктор Валерійович Козюк. Він сказав, що 
наукові економічні дебати на таку тему є дуже 
актуальними зараз, адже інтеграційні процеси 
зачеплять не лише економічну та політичну 
сфери, а й освіту. «Лише дуже розвинута та 
сильна держава може дозволити собі утри-
матися від інтеграції. Для України дуже важ-
ливим є питання, який геополітичний вектор 
обрати», − наголосив Віктор Валерійович. 

Після вітальних промов молоді вчені ви-
ступили зі своїми доповідями. 

Дебати пройшли дуже плідно та по-
казали, що не усі питання, які стосуються 
інтеграційних процесів, можна вирішити 
одразу, але асоціація з ЄС допоможе сформу-
вати наше майбутнє.
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Міжнародні новиниАнглійська мова - за програмою Канадського 
коледжу англійської мови (ККАМ)

До уваги студентів! Нещодавно була укладена угода про академічну співпрацю між 
Тернопільським національним економічним університетом та Канадським коледжем 
англійської мови (ККАМ, Ванкувер Канада).

Договір передбачає реалізацію спільного академічного проекту щодо впровадження 
SMRT он-лайн навчального плану ККАМ в ТНЕУ. Ця програма надає можливість студен-
там нашого вищого навчального закладу отримати сертифікат  міжнародного зразка 
про володіння англійською мовою, не виїжджаючи за межі країни. 

 Після закінчення навчального року, за погодженням з ККАМ, найкращому студенту 
програми буде надана стипендія від Канадського коледжу англійської мови на безкоштовне 
навчання   за обраною програмою.

Додаткову інформацію можна отримати у начальника відділу міжнародного 
співробітництва Ігоря Орестовича  Ліщинського (каб. 1221) або завідувача кафедри 
іноземних мов та професійної комунікації Наталії Степанівни Лисої (каб. 3101).

Студент ТНЕУ 
- учасник Школи 

Європейських студій 
«EU Study Days»

Протягом 20-24 листопада у 
Львові проходила шоста сесія Школи 
Європейських студій («EU Study Days»). 

Студенти та випускники вищих на-
вчальних закладів з заходу, півночі та 
центру України, відібрані за підсумками 
відкритого конкурсу, мали змогу прослухати 
курс лекцій з актуальних питань взаємин 
між Україною та Європейським Со-
юзом відомих українських та європейських 
експертів в галузях економіки, міжнародних 
відносин та права. 

Перед слухачами виступили посадовці та 
експерти Представництва Європейського 
Союзу в Україні, а також визнані українські 
фахівці з європейської тематики.

Учасником Школи Європейських студій 
був студент групи МЕЄЕм-51 факультету 
міжнародного бізнесу та менеджменту 
ТНЕУ Олег Васько. Олег роповідає: «Школа 
залишила найкращі враження. 

Починаючи від прекрасної атмос-
фери, закінчуючи спікерами. Золтан 
Салаі, Ніколас Бердж, Хольгер Роммен та 
Вікторія Давидова розповідали нам про 
діяльність Представництва ЄС в Україні. 
З українських експертів ми мали нагоду по-
слухати Тараса Качку, Ірину Сушко, Генадія 
Друзенко. Дуже цікаво було послухати 
відомого історика, Ярослава Грицака про 
становлення української історії в Європі та 
розповідь Євгена Демченка про нові медіа та 
їх місце у світі. Один з модераторів Школи, 
Володимир Гушулей, показав презентацію 
про Європейські освітні програми для 
Українців. Школа надала мені можливість 
познайомитись з багатьма цікавими та 
розумними людьми. 

Як сказав один з нас: «Я радий, що опи-
нився саме в цей час, саме в цьому місці, саме 
з цими людьми». 

Впевнений, що наше спілкування на 
цьому не завершиться, а студентів нашо-
го закладу закликаю подавати заявки на 
наступні сесії «EU Study Days». 

Воно більш, ніж того варте».
 

Кафедра міжнародної економіки
Фото: EU Study Days 

Візит делегації Німецької Служби Академічного 
Обміну (DAAD)

Представники делегації Німецької Служби Академічного Обміну (DAAD) у складі: про-
фесора Ганса Візмета, професора Вольганга Ура, доцента Матіаса Льозе тринадцятого 
листопада 2013 року зустрілися з ректором університету, доктором економічних наук, 
професором Андрієм Ігоровичем Крисоватим. 

В офіційному діалозі також взяли участь: проректор з міжнародних зв’язків ТНЕУ 
Віктор Валерійович Козюк, в.о. директора Інституту міжнародних економічних відносин 
імені Б. Д. Гаврилишина ТНЕУ Ігор Михайлович Таранов, декан Україно-німецького 
економічного факультету Гайда Юрій Іванович, завідувач кафедри німецької мови ТНЕУ 
Цяпа Андрій Григорович.

Темою зустрічі стало обговорення низки питань щодо співпраці між ТНЕУ та 
Німецькою Службою Академічного Обміну (DAAD), що сприятиме зміцненню міжнародного 
іміджу Тернопільського національного економічного університету, розширенню можли-
востей студентів, аспірантів, докторантів, працівників у науково-дослідницькій сфері.

Сторони обумовили нові напрямки розвитку співпраці між Німецької Служ-
бою Академічного Обміну (DAAD) та Тернопільським національним економічним 
університетом. Приємним фактом стало те, що представники делегації Німецької 
Служби Академічного Обміну (DAAD) високо оцінили рівень фахової підготовки 
випускників університету, а також зауважили, що технічне забезпечення навчального 
процесу студентів ТНЕУ є навіть кращим, ніж у студентів Дрезденського технічного 
університету. Крім того, гості зауважили, що у студентів ТНЕУ є унікальна нагода пра-
цювати у бібліотеці електронних ресурсів ВНЗ із матеріалами іноземних компаній, що є 
світовими лідерами на ринку праці.

Ректор ТНЕУ А. І. Крисоватий подякував гостям з Німеччини за увагу, яку виявляють 
до вищого навчального закладу. Андрій Ігорович наголосив, що сам проходив стажування у 
Дрезденському технічному університеті, а тому питання співпраці з Німецькю Службою 
Академічного Обміну (DAAD) вважає особливо актуальним.

Під час обговорення проблемних питань сторони погодились, що у найближчому май-
бутньому слід розширити співпрацю із іноземними лекторами, продовжувати терміни 
їхнього перебування у Тернопільському національному економічному університеті, а також 
залучати до програми академічних обмінів студентів інших факультетів, адже молоді 
люди, які здобувають вищу освіту в ТНЕУ активно цікавляться умовами участі у програмі.

Співпраця між Німецької Службою Академічного Обміну (DAAD) та Тернопільським 
національним економічним університетом вже багато років є конструктивною та дарує 
щедрі плоди. Як зазначив декан Україно-німецького економічного факультету Гайда Юрій 
Іванович, 30 випускників ТНЕУ успішно навчалися та зараз працюють на провідних 
підприємствах та фірмах Німеччини.

Відділ інформації і зв’язків з громадськістю
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Вісті з Форосу

«Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства»

17-18 жовтня 2013 
року на базі Кримсько-
го навчально-наукового 
інституту економіки, 
управління та туриз-
му Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
е к о н о м і ч н о г о 
у н і в е р с и т е т у  ( в 
с елищі  Форо с  АР 
К р и м )  в  р а м к а х 
П’ятих регіональних 
та муніципальних чи-
тань пройшла науково-
практична конференція 
з міжнародною уча-
стю «Влада і бізнес: 
актуальні проблеми 

партнерства», ініціатором проведення якої виступила кафедра державного і муніципального 
управління ТНЕУ. 

Організаторами конференції були Тернопільський національний економічний університет; 
Генеральне Консульство Республіки Польща в місті Севастополі; Управління державної служби 
Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Вроцлавський 
економічний університет (Республіка Польща), Люблінський католицький університет імені 
Івана Павла ІІ (Республіка Польща). 

До складу програмового комітету конференції увійшли: Крисоватий А.І. – д.е.н., професор, 
ректор ТНЕУ – співголова програмового комітету; Мазур В. – генеральний консул Республіки 
Польща у місті Севастополі – співголова програмового комітету; Господарович А. – д.габ., про-
фесор, ректор Вроцлавського економічного університету – співголова програмового комітету; 
Дембінський А. – д.габ., професор, ректор Люблінського католицького університету імені Івана 
Павла ІІ – співголова програмового комітету; Задорожний З.В. – д.е.н., професор, проректор 
з наукової роботи ТНЕУ; Козюк В.В. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи ТНЕУ (міжнародні зв’язки); Биков А.М. – Фороський селищний голова; Мельник 
А.Ф. – д.е.н., професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ; 
Штраль Д. – д. габ., професор, завідувач кафедри регіональної економіки Вроцлавського 
економічного університету.

Метою науково-практичної конференції визначено: ідентифікацію сучасних проблем та 
тенденцій взаємодії влади і бізнесу, узагальнення особливостей її формування і реалізації 
в Україні та Польщі, вироблення практичних рекомендацій щодо удосконалення співпраці 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємницьких структур у 
вирішенні соціальних і економічних проблем регіонів та муніципальних утворень на прин-
ципах партнерства. 

Ґрунтовні наукові виступи та глибокі дискусії учасників конференції стосувались 
таких проблемних напрямів:

1. Проблеми взаємодії влади і бізнесу в забезпеченні економічного й соціального розвитку 
регіонів та муніципальних утворень: конфлікти інтересів та їх гармонізація.

П’яті регіональні та муніципальні читання - науково-практична 
конференція з міжнародною участю відбулася у Форосі

2. Концепція публічно-приватного пар-
тнерства та проблеми її практичної реалізації 
на муніципальному та регіональному рівнях.

3. Механізм та технології залучен-
ня бізнесу до реалізації регіональних і 
муніципальних програм та проектів.

4. Фінансові аспекти взаємодії влади та 
бізнесу.

5. Соціальне партнерство влади та бізнесу 
як інструмент розв’язання інституційного 
вакууму в соціальній сфері.

6. Досвід реалізації партнерства влади і 
бізнесу на регіональному та муніципальному 
рівнях в країнах Центральної і Східної 
Європи: уроки для України та Польщі.

В роботі конференції взяли участь 133 
особи, серед яких: керівники та службовці 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя; представ-
ники бізнесу; науковці Тернопільського 
національного економічного університету, 
Національного інституту стратегічних 
досліджень, Київського національного 
економічного університету імені Вадима Геть-
мана, Запорізького національного технічного 
університету, Чернігівського національного 
технологічного університету, Донецького 
національного технічного університету, 
Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України, інших вищих навчальних закладів 
України та Польщі; слухачі магістратури за 
спеціальністю «Державна служба».

За результатами роботи конференції 
п ідготовлена аналітична записка та 
рекомендації П’ятих регіональних та 
муніципальних читань.

Завідувач кафедри державного і 
муніципального управління, д.е.н., 

професор  А. Ф. Мельник
Доцент кафедри державного і 

муніципального управління, к.е.н., 
доцент  О. П. Дудкіна
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Вісті з ФАЕМСтуденти ТНЕУ побували на Аграрній біржі
Чотирнадцятого листопада студенти Тернопільського національного економічного 

університету факультету аграрної економіки і менеджменту  академічних груп МПЗ-31 
та МПЗ-41 під керівництвом завідувача кафедри аграрного менеджменту і права Т. Г. 
Дудара, доцентів кафедри аграрного менеджменту і права І.Б. Лещик та В.Т. Дудара 
відвідали Тернопільське регіональне відділення Аграрної біржі. 

Метою екскурсії стало ознайомлення молодих фахівців з правилами біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, регламентом електронних та голосових біржових 
торгів, а також набуття навиків роботи з біржовою та аналітичною інформацією про стан 
аграрних товарних ринків, здійснення навчальних електронних торгів. 

Зустріч відбулася в актовому залі, де студентів та представників професорсько-
викладацького колективу ТНЕУ привітала директор  Тернопільського регіонального 
відділення Аграрної біржі М. В. Мельник.

Марія Василівна запропонувала провести ознайомлення з роботою Аграрної біржі у 
формі діалогу та дала вичерпні відповіді на усі запитання студентів.

Подібні заходи ще раз доводять, що освіта, здобута у Тернопільському національному 
економічному університеті, відкриває чудові можливості для молодих людей, які мають 
змогу отримати не лише якісні знання, а й ознайомитись із особливостями майбутньої 
професії на практиці. 

Емоційно та завзято 
у нас пройшло спортивне свято

29 жовтня було проведено Олімпійський день кафедрою обліку і правового забезпечення 
факультету Аграрної економіки та менеджменту з ініціативи завідуючого кафедри, Брухансько-
го Р.Ф., присвячений пропагуванню фізичної культури і спорту як невідємної частини розвитку 
всіх ланок навчально-виховного процесу. Цей захід проводився вперше і набув широкого мас-
штабу, було запрошено багато гостей, серед яких наш ректор, Андрій Ігорович Крисоватий, що 
став активним вболівальником змагань і підтримував команду першого курсу. Свято відвідали 
також виконуючий обов’язки голови Тернопільского обласного відділення НОК України В.М. 
Ігнатенко та чемпіонка світу і Європи з біатлону Світлана Крикончук.

Я була учасником від команди третього курсу і можу сказати, що змагання між командами: 
першого курсу - «Рахунок», третього курсу - «Дебет», четвертого курсу - «Кредит», п’ятого 
курсу - «Сальдо» і команди викладачів кафедри - «Баланс» були дуже веселими, захоплю-
ючими, просто неперевершеними у виконанні конкурсантів, сповнені духом суперництва і 
дружньої атмосфери. Це було помітно у підтримці вболівальників кожної команди. В цікавих 
конкурсах-естафетах відзначилися і викладачі, які своїм запалом та настроєм і нас, студентів, 
надихали до ще більшого азарту. У змаганні, звісно, були свої переможці – першокурсники, 
які щойно поповнили лави студентів і вже гідно відстояли це звання. Потрібно зазначити 
піднесений настрій учасників. Із задоволенням поділився з нами своїми враженнями один 
із студентів, Ігор Ковбінька, який з дитинства займається фізичною культурою і спортом, 
зокрема футболом, і навіть зараз не покидає цього захоплення: «Хорошу фізичну підготовку 
продемонстрували як студенти, так і викладацький склад. Усі мали гарну нагоду показати 
хто на що здатен. Як ми і очікували, але, все ж таки, були приємно здивовані, справжню жагу 
до перемоги виявив перший курс». Але головне не перемога, а участь, довели команди. Всі 
учасники були нагороджені призами, грамотами і солодкими подарунками. 

Бруханський Р.Ф. завідувач кафедри обліку і правового забезпечення АПВ – організатор 
Олімпійського дня підсумував: «Активне дозвілля студентів є одним із визначальних елементів 
забезпечення ефективності навчального процесу. Власне тому пріоритети виховної роботи 
кафедри спрямовані на духовний і моральний розвиток особистості студентів, формування 
їх соціальної активності і фізичного вдосконалення.».

Було дуже приємно  взяти участь  у Олімпійському дні, адже спорт - це позитив, енергія, 
натхнення для кожного. Студенти вдячні керівництву нашої кафедри за чудовий відпочинок 
та прекрасне спортивне свято.

Сніжана Радик, студентка групи ОАПВ-31

Екскурсія до Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею для студентів ФАЕМ

Чотирнадцятого листопада 2013 року студенти групи ОАПВ–31 факультету аграрної 
економіки і менеджменту Тернопільського національного економічного університету 
разом з куратором, д.е.н, професором кафедри обліку і правового забезпечення АПВ Пу-
центейлом Петром Романовичем відвідали Тернопільський обласний краєзнавчий музей. 

Це найдавніший заклад культури і просвітництва в області, де зберігається найбільше 
зібрання пам’яток і матеріалів з природи, історії, етнографії і побуту Тернопільщини. 
У фондах музею налічується понад 274 тисячі експонатів. Особливо великими є збірки 
українського народного одягу з різних регіонів Тернопілля, образотворчого та деко-
ративно-ужиткового мистецтва, нумізматики, філателії, документів і світлин, речей 
побуту. Унікальне значення серед експонатів Тернопільського краєзнавчого музею 
мають: археологічні артефакти, предмети зброї, цінна колекція ікон XVII — поч. XIX 
ст., стародруки Почаївської Лаври XVII-XVIII ст., зразки українського національного 
вбрання з різних регіонів Тернопільщини, килими з вікнянських ткацьких майстерень 
XIX ст., золототкацтво з Бучацьких мануфактур, західноєвропейське мистецтво XVII 
— поч. XIX ст. У програмі екскурсії було ознайомлення з експозицією відділу природи, 
яка знайомить відвідувачів з рослинним і тваринним світом, кліматом, ґрунтами, при-
родними багатствами Тернопільщини; експозицією стародавньої історії , що відтворює 
період від найдавніших часів до Першої світової війни та відділом новітньої історії, що 
охоплює період від Першої світової війни до сьогодення. 

Третьокурсники ФАЕМ залишилися задоволені екскурсією, адже це була гарна на-
года відчути зв’язок з багатьма поколіннями людей, що жили упродовж століть на нашій 
рідній землі і створювали її красу.

РЕАЛІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

ВСТУПУ УКРАЇНИ В 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Дев’ятнадцятого листопада 2013 року 
на факультеті аграрної економіки і ме-
неджменту відбувся науковий семінар 
«РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ 
УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ».

У роботі наукового семінару взяли 
участь: студенти 3–5 курсів факультету 
аграрної економіки і менеджменту, декан, 
д.т.н., професор Гевко Р.Б., заступник де-
кана з наукової роботи д.е.н., професор ка-
федри Пуцентейло П.Р., заступник декана 
к.е.н., доцент Гуменюк О.О., к.е.н., доцент 
Дудар В.Т., к.т.н., доцент Розум Р.І., к.т.н., 
доцент Вітровий А.О.

Відкрив засідання декан факультету, 
доктор технічних наук, професор Ро-
ман Богданович Гевко: «Шановні друзі! 
Поки економісти, політики і пересічні 
громадяни лише конструюють стратегії 
поступу України в Європейський союз, 
сперечаються про напрями розвитку 
української держави, молоді науковці 
практично реалізують ідеї Європейської 
інтеграції. Свідченням тому є те, що ми 
зібралися сьогодні заслухати, обговорити, 
проаналізувати, дискутувати і водночас, 
виробити нестандартні, креативні рішення, 
щоб прискорити процес інтеграції України 
у Європейську спільноту».

Заступник декана з наукової роботи, док-
тор економічних наук, професор кафедри 
Петро Романович Пуцентейло наголосив, 
що мета наукового семінару полягає у тео-
ретичному і практичному дослідженні про-
блем вступу України в Європейський союз, 
а також окресленні шляхів їх вирішення у 
науково – практичній площині.

Із вітальним словом до учасників 
засідання звернулася заступник декана 
к.е.н., доцент Олена Олексіївна Гуме-
нюк, яка зауважила, що тема наукового 
семінару надзвичайно актуальна, адже 
цього року у м. Вільнюс (Литва) 28-29 ли-
стопада відбудеться підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським союзом на саміті 
«Східного партнерства».

Відтак присутні вислухали і жваво 
обговорили цікаві виступи студентів за 
дискусійними напрямами: «Підписання 
угоди про асоціацію України з ЄС 28-29 ли-
стопада 2013 р.» (ст. групи ОАПВ-31 Радик 
Сніжана), «Транскордонне співробітництво 
України з сусідніми державами» (ст. гру-
пи МПЗ-41 Короленко Надія та Черевко 
Ірина), «Аграрна політика Європейського 
союзу» (ст. групи ЕФАП-41 Женіч Наталія 
та Мелих Тетяна), «Перспективи розвит-
ку України після вступу в Європейський 
союз» (ст. групи МТС-41 Грицюк Ганна та 
Облещук Віта).

Присутні відзначили високий рівень 
обізнаності студентів-учасників науково-
го семінару, їх ініціативність та глибоке 
прагнення знайти істину в складних 
аспектах інтеграційних процесів та виборі 
європейського шляху розвитку України. 
В підсумку жвавих дискусій, учасники 
наукового семінару дійшли висновку, що 
умови сьогодення диктують нові виклики, 
ставлять перед суспільством нові загрози. 
Глобалізація економіки змушує шукати 
нові наукові думки з метою створення 
конкурентоспроможної економіки України.
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Чи потрібно читати книжки і цікавитись 
сучасним мистецтвом та літературою?

Риторичне, на перший погляд, питання. Адже навколо тільки і розмов про політику, 
економіку і рівень життя в країні. Завжди потрібно знаходити час для єднання з власним «я» 
і прекрасним, хоч не так і багато того часу у сучасного студента. 

Саме тому студенти групи Т-21, ФМБМ вирішили відвідати літературно-мистецький вечір 
«ЛЮДИ ПОГОДИ», що відбувся 13 жовтня 2013 року у м. Львові. 

Вечір організував молодий львівський письменник Іван Байдак.
«Бути письменником – це мати можливість втілити усі мрії в житті. Я навряд вже стану 

піаністом чи виноробом, не опаную «йогу», та й не матиму власної оранжереї. Але я в змозі 
стати будь-ким у своїх романах. Можу бути простим журналістом або зіркою Бродвею, влас-
ником іспанського ранчо чи навіть Ватиканським монахом. Ким-завгодно! Лише у творах… 
Але хто сказав, що там відсутнє життя?» - говорить письменник про власну творчість. 

Спеціально запрошеними гостями стали Марк Лівін – сучасний український письменник-
прозаїк, блогер та музикант, лауреат літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (за 
2012 рік). У складі гурту «My Way» — учасник популярного телевізійного проекту «Україна 
має талант. 4 сезон»(інф. взято з Вікіпедії), а також Роман Штігер – письменник, поет, автор 
збірки «НЕВІРШІ».

На зустрічі автори зачитували уривки зі своїх творів, тизерні матеріали до майбутніх збірок, 
що тільки формуються і готуються до друку, вели задушевну бесіду і охоче відповідали на 
питання різного характеру, враховуючи особисті. 

Здавалось би, люди, якими захоплюються, просять підписати книжку чи сфотографуватись, 
недосяжні особи,  насправді виявились цілком звичайними і приємними хлопцями, з якими 
можна поспілкуватись на будь-яку тему.

Іван Байдак, спеціалізуючись на психології стосунків, досить тонко відчуває людську 
душу і  ділиться своїми спостереженнями і думками з оточуючими, зокрема в своєму романі 
«Особисто Я особисто Тобі», де розмежовує стосунки на дві сторони: з т. зору жінки і з  т. 
зору чоловіка. 

Марк Лівін – людина, яка пише для нас про себе. 
 «Що б не говорив письменник, які б відмовки не придумував, він завжди писатиме про 

себе, своє життя і свої стосунки у своїх творах» - говорить Марк про творчість. 
Роман Штігер – геніальний поет, який може витончено відобразити душу, вклавши її в 

свої «невірші». 
Цим легендарним тріо неможливо не захоплюватись, неможливо не читати їх, неможливо 

не відчувати їхньої творчості. Жоден з присутніх не пошкодував витраченого часу, всі ми 
винесли безліч уроків з перейнятого досвіду, описаного в творах митців.

На завершення вечора автори надали можливість придбати свої книжки, зокрема роман 
«Особисто Я особисто Тобі» Івана Байдака, «Невірші» Романа Штігера, «Книжку» та «Життя 
та інша хімія» Марка Лівіна.

Письменники подякували за щирі оплески та уважних слухачів,  дали автографи та сфо-
тографувались напам’ять зі своїми палкими шанувальниками. 

Окрім того студенти  встигли побродити романтичними вуличками старовинного Львову, 
насолодитись справжньою львівською кавою і гостинністю міста та його жителів, незважаючи 
на дощову, типову для львів’ян, погоду. 

Марина Алєксійчук, гр. Т-21, ФМБМ

Новий навчальний рік приносить в світ 
студентів нові фарби. Після канікул ти з 
нетерпінням заходиш в знайомий вестибюль 
в передчутті чогось незвіданого і цікавого. В 
такий момент з усмішкою згадуєш свої перші 
хвилини тут.

Коли ти вперше потрапляєш на територію 
ТНЕУ все завмирає. Новий заклад, нові люди і 
все тобі незнайоме. Коли вперше піднімаєшся 
на другий поверх головного корпусу з іншими 
першокурсниками, то вас завжди привітно 
зустріне весь колектив деканату… Перша 
лекція, перший модуль, неспані ночі перед 
сесією… Всі ці моменти можна на довго за-
лишаться в пам’яті. Не встигаєш зморгнути 
оком як ти вже розумієш, що університет це 
твоя друга домівка, а факультет – рідна сім’я. 
Чесно кажучи, коли я вступав до університету, 
то був переконаний, що це будуть лише будні 
наповнені лекціями та семінарами, але вже 
в перші тижні був приємно вражений. Сту-
дентство це не тільки навчання: це КВН і 
спартакіади, численні конкурси й змагання. 
Завдяки керівництву факультету ми в перший 
місяць змогли вперше поїхати всім курсом на 
посвячення студентів. Згодом почалося пред-
ставлення груп і довгождана багатообіцяюча 
«Студентська Ліра». Море позитивних емоцій 
і відчуттів в одному флаконі! 

Але все ж таки розслаблятись теж не 
можна. Студент – міжнародник -  це велика 
відповідальність оскільки колись в майбут-
ньому можливо те, що саме ми будем лицем 
нашої держави на світовому фоні. Тому до 
навчання ставимось дуже серйозно. Вчителі 
розуміють як нам нелегко тому завжди стара-
ються нас підбадьорити і допомогти в важкій 
ситуації. І звичайно що б  ми робили без на-
шого деканату, без декану та його замісника, 
без диспетчерів та інженерів, що відповідають 
за навчальну та рейтингову систему. Тим 
паче зараз коли наш факультет вже не просто 
підрозділ університету, а окремий повноцінний 
навчальний організм - Тернопільський інститут 
міжнародних економічних відносин (ТІМЕВ), 
який очолив наш виконуючий обов’язки декана 
Таранов І.М. 

Осільки наука - це мистецтво, то потрібні 
інструменти за допомогою яких ми зможемо 
освоїти її. І в цьому випадку студенти наділені 
всім необхідним. Бібліотеки на всій території 
університету, комп’ютерні класи, читальні 
зали -  все це допомагає нам досягти нових 
горизонтів в світі навчання.

Як кажуть в здоровому тілі -  здоровий 
дух. І щоб повністю не випустити духу під 
час численних модулів студенти активно 
загартовують своє тіло. Спортзали, а також 
кафедра спорту вносять свою лепту в сту-
дентське скромне життя, відкриваючи для 
них нові можливості та емоції від участі в 
університетських змаганнях. Можна сказати 
що ФМБМ виправдує себе як одного з кращих 
спортивних факультетів в університеті.

Лекції, семінари, конкурси, секції, дозвілля 
-  все це єдиним виром поглинає і несе вперед 
і ти не встигаєш оглянутись, як  вже пливеш 
за течією. Разом з друзями ти добиваєшся 
нових висот і ставиш для себе нові. Ми 
повинні всього добиватись самостійно, але 
не відмовлятись від підтримки, тому що якщо 
один раз проґавиш шанс, то іншої можливості 
не буде. Але все ж таки найголовніше те, що 
крім гарних спеціалістів університет також 
вчить нас бути Людиною з великої букви і 
патріотом своєї країни. Здобувши знання, от-
римавши досвід, по закінченню університету, 
ми зможемо гордо сказати – Я міжнародник, 
а отже освічений, людяний, толерантний, 
комунікабельний, патріотичний і відкритий 
до всього нового.

Сергій Трачук, МЕЄЕ -21

ФМБМ очима студента
Як ми знаємо, Інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Гаврилишина розпочав 

свою роботу відносно давно, а саме в квітні 2013 року , проте активна його діяльність почалась 
з вересня цього ж року. Її ознаменувало призначення на посаду в.о. директора Таранова І.М. 
Надалі планується повне реформування навчального процесу, пов’язаного з міжнародними 
економічними відносинами. Спочатку дане рішення сприйнялось студентами неоднозначно, 
проте зараз кожен розуміє необхідність і важливість реформ. Ми запитали думку студентів 
ФМБМ щодо нововведень: 

-  Як на мене, це дуже гарна ідея. Все ж не дуже добре і зручно було «розкидати» всіх 
іноземних студентів по різних факультетах. Тому їх об’єднання  в одній структурі ТНЕУ є 
досить зрозумілим і цікавим рішенням. – говорить студентка 2 курсу Гаран Тетяна. 

- А чому б і ні? Все ж краще запровадити євро стандарти в нашій країні, починаючи з 
нашого університету, аніж виїхати за кордон в пошуках кращого життя. – студент ТНЕУ 
Круцько Віталій. 

- Така новина для нас стала справжнім сюрпризом, як і зміна керівництва, так і створен-
ня та плавний перехід до Інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Гаврилишина 
студентів ФМБМ. – студентка гр. Т- 21 Мальвічко Лілія.  

Загалом відгуки студентства схвальні, оскільки створення і успішне функціонування 
Інституту ім. Б.Гаврилишина має безліч переваг. Щонайперше, це налагодження ще більш 
тісніших зв’язків з іншими країнами, проведення інтеграційних тематичних зустрічей з пред-
ставниками провідних економічних компаній, запровадження,як традиційних, Open Days – 
зустрічей з іноземними студентами з метою обміну досвідом.  До того ж, досить великий акцент 
з початку року ставиться на поглиблене вивчення іноземних мов, зокрема англійської, серед 
студентів і викладачів, що в будь-якому разі позитивно впливає на імідж університету. Більше 
можливостей для студентів-міжнародників отримання міжнародних грантів, сертифікатів і 
можливості отримання паралельної освіти.  Підбиваючи підсумки, можна сказати, що не тільки 
керівництво ТНЕУ бере участь у формування нової структури. На даний момент розробляється 
логотип Інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Гаврилишина і кожен бажаючий 
може представити свій варіант. Перші логотипи вже прийняті до розгляду.  

Необхідність і важливість реформ на ФМБМ



9
№№ 19-21 (410-412), 28 листопада 2013 р.

Студентський декан - це не лише море 
обов'язків, а й велика кількість позитивних 

емоцій та безцінний досвід в організації свого 
часу!

Доброго дня! 
М е н е  з в а т и  О л і й н и к  Ю р а , 

я студент другого курсу Україно-
німецького економічного факультету, 
спеціальність- міжнародні економічні 
відносини, а від недавна - голова 
студентської ради свого факультету.

Напевно кожен запитає - «Навіщо 
брати на себе обов’язки студентсько-
го декана вже на другому курсі, адже 
малувато досвіду та втрачається 
масса вільного часу, а для навчання та 
відпочинку його бракує?!». 

Та я відповім, що студентський 
декан - це не лише море обов’язків і неве-
лика кількість вільного часу, це, в свою 
чергу, велика кількість позитивних 
емоцій та безцінний досвід в організації 
свого часу. 

Тим паче приємно думати, що все 
ж таки робиш  щось для свого факуль-
тету, а заразом університету. Хоча 
так! Брак досвіду часто дає про себе 
знати, та я не складаю руки в таких 
випадках бо знаю, що на допомогу 
завжди прийдуть більш досвітчені 
старшокурсники. 

З перших же днів ми разом із сту-
дентською радою почали допомагати 
нашим першокурсникам, достойно 
виступити на фестивалі-конкурсі «МИ 

Вісті з УНЕФ

Перші місяці були доволі склад-
ними, але й також веселими та 
цікавими. Важко було зорієнтуватись 
у корпусах, також нова система 
оцінювання була незвичною мабуть 
для усіх першокурсників. Але за цей час 
я відкрила для себе відповідальніший 
підхід до навчання, інше ставлення 
викладачів до студентів і предметів. 
Найбільше мені запам’ятався конкурс 
«Ми - Нова генерація». При підготовці 
до нього усі ми дуже здружилися, адже 
готували представлення усім першим 
курсом, відтак з’явилося багато вра-
жень…  В університеті все чудово, і я 
не шкодую, що навчаюся саме у ТНЕУ.

Тетяна Піщатін, МЕНМФ-11

В університеті все чудово!

Ми - нова генерація!

- НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», зараз плануємо 
посвяту наших першокурсників і ще 
багато всього чого б хотілось зробити 
на благо факультету. 

Юрій Олійник, МЕВ-21

У Тернопільському національному 
економічному університеті 21.11.2013 року 
відбулася ІV Наукова конференція студентів 
та молодих вчених «Актуальні пробле-
ми міжнародних економічних відносин: 
фінансові стратегії та інституційні си-
стеми міжнародного співробітництва», 
яку організувала кафедра міжнародних 
фінансів Україно-німецького економічного 
факультету.

Робота конференції розпочалася із 
вступного слова декана Україно-німецького 
е ко н ом і ч н о го  ф а кул ьт е ту,  д о кто р а 
сільськогосподарських наук, доцента Гай-
ди Юрія Івановича, який привітавши усіх 
учасників ІV Наукової конференції зазна-
чив, що в умовах глобалізації усіх форм 
міжнародних економічних відносин, ключо-
вим є вироблення чіткої фінансової стратегії 
адже державні і недержавні економічні, 
політичні, соціальні, ієрархічні структу-
ри досягають межі ефективності та ви-
черпують потенціал розвитку, поступа-
ючись новим типам структуроутворення 
на міждержавному рівні, що кардинально 
змінює суб’єктну диспозицію і зумовлює 
необхідність інституціональних змін системи 
міжнародного співробітництва. 

З доповідями виступили: студен -
ти Черкаського інституту банківської 
справи Університету банківської справи 
Національного Банку України Ірина Кикоть 
та Надія Панкратова; студентка факуль-
тету банківського бізнесу Іванна Жигад-
ло; студенти факультету фінансів: Альона 
Дзіковська; Ольга Білокінна; Олександр 
Максимчук; Ірина Лагоржевська; студентка 
факультету міжнародного бізнесу та ме-
неджменту Христина Стрільчук; студентка 
факультету комп’ютерних та інформаційних 
технологій Вікторія Назарук; студенти 
Україно-німецького економічного факультету: 
Юлія Місюк, Тетяна Овсієнко, Тетяна Возьна, 
Ольга Дишкант, Юлія Крива, Вікторія Бес-
танчук, Марія Сус, Оксана Лазурко, Анастасія 
Питель, Галина Коваль, Ольга Біяк, Олена 
Сосульська, Марія Зятик, Ольга П’єх. 

Підводячи підсумки роботи конференції 
декан факультету УНЕФ Гайда Ю.І. відзначив 
актуальність теми конференції та висловив 
слова вдячності всім присутнім за цікаву та 
плідну дискусію. 

В.о. зав. кафедри
міжнародних фінансів,

к.е.н., доцент О.С. Пруський 

Актуальні проблеми 
міжнародних економічних 

відносин
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Вибори голови студради ТНЕУ
2 жовтня о 12.00 у актовій залі  Тернопільського національного економічного 

університету відбулися перевибори голови студентської ради.  Увазі студентсь-
кого активу був представлений звіт т. в. о. очільника УРС Святослава Руського 
за попередній навчальний рік.  В рамках порядку денного заслуховувалась передви-
борча програма кандидата на місце голови УРС студента третього курсу факуль-
тету обліку і аудиту Павла Бича, яку він уже почав втілювати у життя будучи 
просто членом цієї ради. Програма включала в себе низку  проектів та акцій,  
розробкою та організацією яких займається команда студентських активістів 
на чолі з Павлом. Його кандидатуру студенти підтримали одноголосно. 

Загалом, конференція носила відкритий та рішуче налаштований характер. 
Були висунуті пропозиції і побажання студентів щодо питань поселення в гурто-
житок,  організаційну допомогу першокурсникам. Серед настанов новообраному  
голові УРС,  хотілось би відмітити слова голови студентського профкому ТНЕУ  
Антона Шевчука, який побажав Павлу «думати глобально, а діяти локально».

Отже,  говорячи про результативність роботи, можна сміливо сказати, 
що звітно-виборна конференція університетської ради студентів пройшла 
максимально продуктивно.  Очікується, що на чолі з Павлом Бичем механізм 
студентського самоврядування запрацює ще продуктивніше і краще. 

Тетяна Редько, студентка УНЕФ

У РИТМІ ЄВРОПИ – З НАДІЄЮ В МАЙБУТНЄ!

Позитивна та згуртована атмосфера панувала 24 жовтня на Театральному 
майдані під час студентського танцювального флешмобу «У ритмі Європи»...
Приблизно 50 студентів ТНЕУ об’єдналися у ритмічному та запальному танку, 
приуроченому підписанні Угоди про асоціацію України з ЄС. Так, у синьо-жовтих 
кольорах у всіх танцівників, організаторів та глядачів панував шалений драйв та 
незабутні емоції, що вирували довкола та сповнювали присутніх оптимізмом і 
надіями в майбутнє. Підготовка до танцювального флешмобу проходилаи на-
сичено та наполегливо, адже було загалом чотири репетиції, за які ми зуміли 
підготувати шість танцювальних кусочків, що силволізували та віддображали 
різні країни ЄС: Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Франція, а та-
кож Україна. Закінчуючи словами із пісні відомого виконавця Океан Ельзи «...і 
все буде добре, настане наш час...»...усі, танцюючи, сотворили велику зірку, що 
символізує прагнення та старання України увійти у євпропейську спільноту, яка 
дасть новий поштовх у розвитку нашої держави та засяє на небосхилі Євпропи 
новою, надзвичайно яскравою зірочкою. Це, напевне, доля, що наша, Українська, 
символіка перегукується з Євпорейською....і так гармонійно виднілися прапори 
ЄС та України у кінцевому коді танцювального флешмобу. Як учасниця танцю-
вального флешмобу, хочу сказати: ... це було позитивно та ритмічно...це було 
неймовірно та оптимістично...це було дружньо та незабутньо...Атмосферу, що 
панувала під час танцю, не передати словами. Її можна лише відчути, танцю-
ючи разом з нами, будучи одним цілим..будучи разом. А які життєрадісні були 
студенти-танцівники...чудова погода, жовто-сині парасольки, ритмічні рухи 
та активна молодь...усе це проявлялося у щирих усмішках та радісних вигуках. 
Довгі наполегливі репетиції дали свій результат...це вартувало затраченого часу, 
фізичних сил  та креативних думок....це було, немов хвилина радості, ковток 
творчості...яким хочеться насолодитися на повну...

Іванна Чайковська, третьокурсниця ФФ

22 жовтня 2013 року в залі засідань 
ректорату відбулись збори студентського 
сенату, в роботі якого взяли участь голови 
та представники студентського самовря-
дування ТНЕУ: профспілкового комітету,  
наукового товариства, університетської 
ради студентів; проректор з науково-
педагогічної роботи, д.е.н, професор 
Василь Ярославович Брич. 

Під час засідання було обрано голову 
сенату, яким став голова університетської 
ради студентів, третьокурсник факульте-
ту обліку та аудиту Бич Павло. 

У своїх виступах присутні акцентували 
увагу на існуючих проблемах діяльності 
профкому, СНТ та УРС, запропонували 
шляхи їх вирішення та обговорили нові 
можливості розвитку студентського са-
моврядування у вищому навчальному 
закладі. На засіданні затверджено план 
роботи сенату; визначені майбутні про-
екти, що сприятимуть інтелектуальному 
розвитку студентства та направлені на 
забезпечення іміджу та високого рейтингу 
ТНЕУ, як внз нової формації. 

Відбулися збори 
студентського сенату

Участь в Олімпіаді взяли 1272 учас-
ники із понад 40 вищих навчальних 
закладів  України. Олімпіада проходила 
в 3 тури. Перший тур відбувся у online-
режимі: студентам було запропоновано 
вирішити бізнес-кейс та дати відповіді на 
30 тестів. За результатами першого туру 
UniОлімпіади десять студентів факульте-
ту банківського бізнесу увійшли до Top-
60 найкращих студентів України і стали 
учасниками другого туру олімпіади. 

У другому турі студентам було запро-
поновано на вибір шість тем, що стосу-
валися практичної сторони роботи банку 
і, в основному, відображали інновації, 
управління ризиками та соціомедійні 
стратегії банку. За результатами цього 
завдання, Наталя Коцюруба та Андрій 
Прохоцький вибороли право виступати 
у фіналі UniОлімпіади, а їх пропозиції, 
за свідченням організаторів олімпіади, 
будуть використані у формуванні 
соціомедійної стратегії ПАТ UniCredit 
Bank Україна.

Проявивши високий рівень теоре-
тичних знань, комунікаційні здібності 
та навички продажу банківських послуг, 
Наталя Коцюруба зайняла третє місце та 
виграла грошовий приз в розмірі 4000 
грн., а Андрій Прохоцький здобув почес-
не 5-те місце. Студенти також отримали 
можливість бути працевлаштованими в 
ПАТ UniCredit Bank Україна.

Тож бажаємо не зупинятись на до-
сягнутих результатах та підкорювати нові 
вершини наукових знань!

Відділ інформації 
і зв’язків з громадськістю

Студенти ФББ 
успішно виступили у 
фіналі Всеукраїнської 

Студентської 
UniОлімпіади!
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Студпрофком інформує...Нова генерація ТНЕУ

Гуртожиток №4 – наш студентський 
дім, де всі ми одна велика дружня сім’я. Це 
саме те, що і є студентським життям, 
його найяскравішими моментами. Це наче 
короткометражний фільм із життєвим 
молодіжним сюжетом, що повторюється 
кожного дня і примушує тебе з нетерпінням 
чекати наступної серії.

Тут ми дружимо, закохуємося, робимо 
все те, що раніше забороняла мама – не 
миємо вчасно посуд, їмо в ліжку або перед 
компютером, просипаємо пари. В нас ніколи 
не буває забагато їжі та грошей (гірше, коли 
цього немає одночасно), але всі ми маємо 
найголовніше – дружбу. В такі моменти 
відчуваєш, що ти цих людей знаєш не з 
першого курсу, а все своє життя. І тоді той 
гуртожицький голод стає навіть приємним, 
адже це дає змогу відчути себе справжнім 
студентом.

Лише в цих стінах приготовлено 
найбільше сковорідок картоплі і зварено 
найбільше макаронів. Тут дійсно пекельна 
кухня, де придумано найбільше страв із 
майонезу і Мівіни. Саме тут може бути 
одна боханка хліба і пляшка олії на весь блок. 
Тоді стає моторошно зустрітися з тим, в 
кого ти щось позичав і обіцяв відкупити.

Гуртожиток – наш студентський дім

Тернопільський національний економічний 
університет не лише  колиска знань, але  й 
«фабрика» молодих талантів .

Кожного року у  лави нашого  університету  
вступають молоді люди, які наповненні бага-
жем знань, колосальних ідей  та багатством 
вмінь. І вони мали змогу продемонструвати це 
26-27 вересня та 1, 2, 3 жовтня в актовій залі 
ТНЕУ. Першокурсники усіх факультетів про-
тягом цих днів демонстрували свої таланти, 
за допомогою креативності та старанності.
Юні студенти виконували пісні, танцювальні 
номери, розповідали вірші  та грали у КВК. Їхні 
артистизм та ідейність оцінювало журі, яке 3 
жовтня підбило підсумки і назвало факультети 
та групи-переможці. У конкурсі презентацій 
між студентськими академічними групами пер-
шого року навчання «МИ – НОВА ГЕНЕРАЦІЯ!» 
перше місце отримала група ОБС-11 факульте-
ту обліку та аудиту, друге — ФФ-11 факультету 
фінансів, а третє —  УПЕП-12 факультету 
економіки та управління. 

Голова журі — завідувач сектору культурно-
масової роботи відділу гуманітарної освіти та 
виховання Борис Салабчук, вручив дипломи переможцям, а цінні подарунки і солодкі призи — голова первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ Антон Шевчук. Групу ПЗАС-11 факультету комп’ютерних інформаційних технологій голова профкому відзначив 
спеціальним призом 

Первинна профспілкова організація  студентів ТНЕУ  вітає переможців та   учасників конкурсу презентацій між студентськими 
академічними групами першого року навчання «МИ – НОВА ГЕНЕРАЦІЯ!».Бажаємо вам творчих злетів,успіхів у навчанні та пере-
мог у житті. Не ховайте свої таланти, демонструйте їх цілому світу, адже мистецтво робить життя красивішим та пропонує 
подивитись на цей світ по-іншому.

Ірина Юркевич, прес-секретар профспілкової організації студентів ТНЕУ

Інколи ми ходимо на пари пішки, бо 
немає грошей на маршрутку, а самі ліниві 
їх просипають. Систематично студен-
ти найбільше не відвідують понеділок і 
п’ятницю, тому що в неділю і четвер в 
Рівері безкоштовно.

В гуртожитку №4 постійно панує 
святкова атмосфера. Ми святкуємо 
усі календарні і некалендарні свята, усі 
українські, тернопільські і міжнародні Дні 
студента.  В такі моменти фантастично 
в двохмісну кімнату може поміститися 20 
чоловік і ще 5 прийти пізніше. А якщо на 7,5 
включають музику, то її можна слухати і 
на 6 і на 9. Шуміти не можна лише вдень 
після пар, коли усі студенти відпочивають.

Особливо запам’яталося святкування 
Андрія. Дівчата ворожили на суженого, 
варили вареники і пригощали хлопців. За 
цей вечір було вкрадено 12 дверей, зеркало 
і пару стільців. Кругом було чутно звуки 
хлопушок і пітард.

На Різдво студенти також вирішили 
розважитися. Як принято українськими 
традиціями – виконувати коляди. Обколяду-
вали тоді весь гуртожиток. З піснею «Над 
Вертепом зірка ясна на весь світ засіяла» 
студенти гуртожитку № 4 заколядували: 
4 шоколадки, 1 палку ковбаси, 2 лотки із 
салатом, 2 струделя із яблуками, а також 
солодощі і ще дещо... Вертеп зібрав багато 
охочих, відтак святкували Різдво цілим 
гуртожитком №4. Заколядоване було спра-
ведливо розділене між учасниками вертепу.

Особливим святом є День блоку в гур-
тожитку, саме такі заходи і допомагають 
здружитися із своїми сусідами. Часто 
студенти ходять на природу, готують 
смачні ковбаски чи шашлики, співають та 
веселяться.

Взимку, коли сніжна погода, обовязково 
на санки! І всеодно, що ми дорослі люди, що 
здобувають вищу освіту, але ми студенти – 
і це дозволяє нам бути дітьми. Це дозволяє 
нам влаштовувати бій подушками, обли-
вання водою, кетчупом і фарбою, співати 
в караоке і все те, що здатне принести 
позитив.

Львівська 4, гуртожиток №4, ліве крило, 
кімната №.... – це те, що ми будемо згадува-
ти, коли через пару років після закінчення 
університету захочемо повернутися назад 
у те студентське активне молоде життя, 
у той гуртожиток, де ми дружили і зако-
хувалися, туди де проходили найщасливіші 
студентські роки.

Студентські роки 
                   не пройдуть непомітно,
 А запам’ятаються нам неймовірним,
Лекцією неписаною, «енками» в журналі,
Проспаною парою, 
                           прогуляним семінаром.

 Гуртожиток ми запам’ятаємо 
                                             четвертий,
Коменданта, вахту і Плішка,
І все життя наше студентське, 
У серці майбутнього 
                         банківського працівника.
P.S.  Студенти – це ті, хто вміє жити 

для себе, хто не лише нвчається, а й 
розважається, активно проводить час 
і насолоджується студентським жит-
тям. І лише гуртожиток навчить бути 
справжнім студентом, тому не втрачайте 
такої нагоди.Адже, жодна серія із серіалу 
«Универ» не передасть всієї картини  подій, 
що дійсно відбувається із студентами ФББ 
у гуртожитку №4. 

Аліна Андріяшина
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XXIV-й конкурс творчо-обдарованої молоді ТНЕУ 
Дев’ятнадцятого, двадцятого і двад-

цять першого листопада в актовій залі 
університету проходив фестиваль-конкурс 
творчо-обдарованої молоді ТНЕУ «Сту-
дентська ліра - 2013», під час якого вокальні, 
хореографічні, театральні таланти презен-
тували творчі колективи першокурсників 
нашого університету. 

Виступи за десятибальною шкалою 
оцінювало компетентне журі. Підсумки 
підводилися в останній день фестивалю 
- 21 листопада. Саме тоді були названі 
переможці й відбулося їх нагородження.

Відділ гуманітарної освіти та вихован-
ня пропонує хронічку подій «Студентської 
ліри» читачам «Університетської думки»:

Дев’ятнадцятого листопада в актовій 
залі ТНЕУ більше трьох годин тривало 
феєричне свято молодості та творчості під на-
звою «Студентська ліра -2013» . Під супровід 
бурхливої підтримки глядачів свою конкурсну 
програму презентували студенти ФОА, ФКІТ, 
УНФЕМ та ФФ. Кожен факультет доклав усіх 
зусиль, щоби показати, що саме він - найкра-
щий. Творчі колективи використовували свої 
оригінальні сюжетні лінії. 

Так, факультет обліку і аудиту зобразив 
романтичну зустріч молодої пари, де хлопець 
знайомить свою дівчину із мешканцями не-
звичайного будинку під назвою ФОА.  Ми  
побачили незвичайну модну казкову колекцію 
одягу, насміялися із жартів КВК, насолодили-
ся танцювальними картинками у виконанні 
студентів факультету.

Факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій познайомив нас із незвичайним 
бібліотекарем, з  яким ми відправились у по-
дорож снами студентів ФКІТу. Яскраві творчі 
номери:  хіп-хоп mix, КВК, інструментальна 
композиція, народний танець та багато інших, 
підтвердили, що світ снів справді цікавий, і 
кожен студент є особливим і талановитим.

Студенти УНФЕМ зобразили протисто-
яння місцевих та приїжджих студентів свого 
факультету, майстерно виконанали танець 
джайв, повеселили жартами КВК.  

Творча команда факультету фінансів у 
своїй програмі намагалася вияснити, хто 
кращий - хлопці чи дівчата. Звісно, перемог-
ла дружба. Колектив факультету вразив усіх 
танцями у сучасному стилі, якими була багата 
їхня творча програма. 

Загалом, враження від першого дня 
незабутні, особливо для учасників  - студентів-
першокурсників нашого університету, адже 
такий шквал емоцій, хвилювання і творчого 
азарту буває лише  на «Студентській лірі».  

У середу, 20 листопада минув ще один 
день яскравого свята «Студентська ліра 2013». 
Свої творчі програми презентували першо-
курсники Україно-німецького факультету, фа-
культету економіки та управління, факультету 
аграрної економіки та менеджменту, а також 
коледжу ННІІОТ.

Приємно  в ід значити ,  що  висту -
пах факультетів чільне місце посідала 
Шевченківська тематика. Лунала поезія 
та пісні на вірші Кобзаря. Яскравим допо-
вненням кожної презентації був майстерно 
відточений студентський майданс, де учасни-
ки змогли показати усю свою злагодженість, 
позитив, підтримку.

21 листопада в актовій залі ТНЕУ 
відшуміли останні акорди «Студентської 
ліри». Свої творчі програми презентували 
студенти факультету банківського бізнесу, 
факультету міжнародного бізнесу та менед-
жменту, юридичного факультету.

Емоційно вболівав за студентів ТНЕУ рек-
тор університету, який, наче студент, поринув 
у вир першокурсників. Підійшовши до юнаків 
і дівчат кожного факультету, Андрій Ігорович 
запевнив, що вони не пошкодують, що обрали 
ТНЕУ. Адже саме тут зібралися найактивніші, 
найерудованіші, найпалкіші, найкреативніші 
молоді люди України.

 Яскраві презентації та виступи творчих 
колективів ТНЕУ промайнули, як мить. 
Схвильовані глядачі та учасники очікували 
оголошення результатів. У залі майоріли 
прапори, банери, плакати. Вболівальники ви-
гукували слова підтримки своєму факультету.

 Андрій Ігорович Крисоватий привітав 
усіх учасників свята й оголосив церемонію 
нагородження. Вийшовши на сцену, він 
підбадьорив конкурсантів й запитав у глядачів: 
«Хто сьогодні найкращий?» Із залу пролунали 
вигуки: «Ми – найкращі!»

І ось журі оголосило розподіл призових 
місць: третє місце розділили факультет 
міжнародного бізнесу та менеджменту і фа-
культет економіки та управління; на другому 
- факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій та Україно-нідерландський фа-
культет економіки та менеджменту.

Перше місце та кубок університету вибо-
ров юридичний факультет.

Старшокурсники, що допомагали у 
підготовці та проведенні дійства були 
нагороджені грамотами, також були відзначені 
факультети у різних номінаціях: «Кращий 
сценарій» - ЮФ, «Кращий ведучий» - ФКІТ, 
«Краща хореографія» - ФФ, ФМБМ, УНЕФ, 
«Кращий майданс» - Коледж та ФББ, «Кра-
щий КВН» - ФЕУ.

Усі призери отримали дипломи, цінні пода-
рунки від первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ та грошову премію від рек-
тора університету А.І.Крисоватого. 

З нетерпінням чекатимемо наступ-
ного року, аби вкотре насолодитися твор-
чими злетами першокурсників нашого 
університету! До зустрічі наступного року 
на 25 «Студентській лірі»!
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Першокурсники 
юридичного факультету 
доказали, що юристи – 

найкращі, найкреативніші, 
найвигадливіші...

У Тернопільському національному 
економічному ун іверситет і  щороку 
відбувається велике прекрасне дійство із 
молодіжною назвою «Студентська ліра». І 
велика відповідальність лежить на плечах 
старшокурсників, які готують першокурсників 
до участі у фестивалі: від продумуван-
ня сценарію і вибору творчо-обдарованої 
студентської молоді – до виступу в актовій 
залі нас переповняли емоції – ми хвилювалися 
за кожен вихід-виступ-репліки-фрази, уміння 
використовувати декорації…

Першокурсники юридичного факуль-
тету доказали, що юристи – найкращі, 
найкреативніші, найвигадливіші, най-
най-най…

Ми придумали тему - Гаррі Поттер і кубок 
ТНЕУ. Допомагали нам наш заступник декана 
Іван Романович Калаур, декан В.І. Возьний, 
а також студенти юридичного факульте-
ту: фінансово, матеріально, допомагали із 
декораціями. У мене є чудова кравчиня, яка 
вже декілька років нам допомагає із пошиттям 
костюмів і міцно за нас вболіває…

Оскільки на юридичному факультеті нема 
приміщення для тренувань, - ми змушенні 
були займатися у холі нашого корпусу, в 
аудиторіях, коридорах, на вулиці, винаймали 
приміщення у школах...

Ролі студенти розподіляли інтуїтивно, 
але кожен виправдав свого героя. Наприклад, 
наша «Герміона» була подібною до тієї, що і у 
фільмі, навіть красивіша. Артур Сайфудінов 
виконав роль Гаррі Поттера прекрасно – йому 
можна зніматися у кіно. Кожен персонаж був 
подібним до тих, що і у фільмі, навіть більше 
- вони вносили власну інтерпретацію, власний 
індивідуалізм. Словом, усі - молодці! Відтак 
– заслужена перемога!

І розуміння, що перемога – це не лише 
право почуватися переможцями, а це водночас 
ще більша відповідальність – втримати оту 
першість у наступних фестивалях.

Як сказав декан ЮФ Володимир Іванович 
Возьний, - ми зберегли славні традиції 
університету, проявили активну життєву 
позицію, здійснили творчий пошук та зробили 
вагомий внесок у проведення ХХІV фести-
валю-конкурсу обдарованої молодці ТНЕУ 
–«Студентська ліра-2013».

Першокурсникам юридичного факультету 
приємно було отримувати нагороди із рук рек-
тора ТНЕУ, д.е.н., професора А.І.Крисоватого, 
який сказав, що цього року ми зробили подвиг, 
хоч виступали останніми –але стали першими. 
Вийшло так, як записано у книзі Мудрості»: 
«Останній стане першим» (це так, щоби не 
загороджуватись). Також ректор наголосив, 
що цей рік для юридичного факультету є зна-
чущим, оскільки відкрили магістратуру і ще 
й здобули перемогу у «лірі-2013»!

Хочу щиро подякувати усім, хто нам 
допомагав у організації нашого виступу, за 
недоспані ночі, за важку працю нашим стар-
шокурсникам, які кожен рік віддають усі сили 
за відстоювання честі факультету, також за 
терпіння і наполегливість першокурсникам, 
які терпеливо готувалися до конкурсу. Я вірю 
і надіюся, що це не остання наша перемога .

Ірина Юркевич, 
студентка 4 курсу ЮФ, група ПР-41

"Студентська ліра-2013"
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Вісті з ФКІТ... Науковці ФКІТ презентували японським колегам 
свої винаходиПротягом 24-25 жовтня 2013 року в 

Одеському національному політехнічному 
університеті за участю Першого заступни-
ка Міністра освіти і науки України Євгена 
Суліми відбулася Міжнародна українсько-
японська конференція з питань науково-
промислового співробітництва, метою якої, 
за словами організаторів, є дослідження 
можливостей та правових меж іноземного 
інвестування в інноваційні проекти для 
національного виробництва.

Представники майже сімдесяти вищих 
навчальних закладів України презентува-
ли потенційним інвесторам свої результа-
ти досліджень, діючі моделі виробничих 
технологій та проекти вдосконалень впровад-
жених в дію систем. Японську делегацію на 
конференції представляли заступник Міністра 
освіти, культури, спорту, науки та технології 
Фудзікі Кандзі, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Японії в Україні Саката Тоічі, Президент 
Агентства з науки та технологій Японії (JST) 
Накамура Мічіхару, Виконавчий директор 
Агентства з науки та технологій Японії (JST) 
Обара Мічіо та інші.

Науковці факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій -  доктор технічних 
наук, професор, декан ФКІТ Дивак М. П.  та 
кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних наук Пукас А. В. демонструва-
ли досягнення винахідників Тернопільського 
національного економічного університету. Зо-
крема, систему комп’ютерного розпізнавання 
облич та систему екологічного моніторингу,  

безпровідну сенсорну мережу підвищеної 
надійності та систему автоматичної генерації 
тестів для контролю знань. Особливе 
зацікавлення у японських науковців викли-
кав прилад ідентифікації голосового нерва.

За словами професора Дивака М.П. участь 
у подібних заходах підтверджує високий на-
уковий рівень вищого навчального закладу, а 
можливість представлення винаходів та розро-
бок збільшує ймовірність  пошуку іноземних 
інвестицій для вітчизняної науки.

Студенти ФКІТ подорожували замками Волині
Погожого недільного дня, 29 вересня 2013 

року, студенти факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій разом із курато-
рами доц. Козак Олександрою Леонідівною 
та ст. викл. Струбицькою Іриною Павлівною 
вирушили у подорож замками Волині. 
Марштрут пролягав через Дубно, Луцьк, 
Клевань, а також ми планували відвідати руїни 
Тараканівського форту. 

Перша зупинка була у Дубенському 
замку, де студенти почули від екскурсовода 
цікаву історію даної пам’ятки, побували у 
підземеллі, кімнаті кривих дзеркал, загадали 
бажання у Дівочій  вежі. 

Наступним об’єктом відвідин був 
Тараканівський форт. Мені він запам’ятався 
найбільше, адже площа цієї оборонної спору-
ди просто вражала! Звичайно, було страшно, 

адже всередині зовсім не було світла, і як ми 
не намагались триматись разом, все ж таки, 
розійшлись по розвалинах форту. Кожен 
хотів побачити щось цікаве та обійти руїни 
повністю, проте це було практично немож-
ливо, адже споруда була побудована так, що 
інколи здавалось, що ти ходиш по колу. 

Втомлені, але приємно вражені побаченим 
ми вирушили до Луцька, де своєю красою нас 
вражав замок Любарта – одне із семи чудес 
України. Там ми розглянули експозиції виста-
вок, побували у музеї книги та музеї дзвонів, 
стріляли з лука, грали на незвичному музично-
му інструменті, що на подвір’ї замку, а також 
розіграли партію у шахи величезних розмірів! 
Гуляючи містом, ми відвідали старовинний 
костел з органом та побували у «будинку з хи-
мерами», що належить місцевому скульптору.

По дорозі додому ми заїхали в смт Кле-
вань на Рівненщині, що відоме природною 
пам’яткою під назвою «Тунель кохання». 
Напевне з самого початку подорожі всі з 
нетерпінням очікували відвідин цього леген-
дарного місця. Наші враження важко описати 
словами, адже це була красива оптична ілюзія 
тунелю, адже верхи дерев переплелися над 
покинутим залізничним полотном і тягнеть-
ся цей зелений тунель близько чотирьох 
кілометрів.

Переконана, що усім студентам така 
поїздка запам’ятається надовго. Море по-
зитивних емоцій, яскравих фотографій та 
веселих спогадів залишаться в нашій пам’яті. 
Поверталися додому втомлені та щасливі. 
Недарма кажуть, що студентські роки – най-
краща пора!

Ярина Яковів, студентка 2 курсу факульте-
ту комп’ютерних інформаційних технологій 
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Вісті з ФЕУ...Крок у майбутнє з ФЕУ!
    Факультет економіки та управління приваблює можливістю навчитися вибудовувати 

стратегію розвитку та успіху, комплексно оцінювати виклики та ефективно реагувати на 
них, здобути фундаментальні знання та перший досвід, що стане основою професійного 
становлення. 

    Наші викладачі – це сучасні, амбітні люди з активною життєвою позицією, креа-
тивним мисленням і великим бажанням зробити з колишніх учнів студентів, які стануть 
гордістю університету, міста, держави.

    Молодь факультету за час навчання в ТНЕУ стала згуртованою та дружною! Ми 
не перестаємо дивувати всіх своїми досягненнями, здібностями та неординарними 
ідеями. Юні таланти співають, танцюють, малюють, пишуть вірші, беруть участь у 
КВН, олімпіадах, спортивних конкурсах, відстоюють честь університету і при цьому  
сумлінно і наполегливо вчаться. 

   Студентська рада ФЕУ започаткувала чудову традицію – святкування Дня Фа-
культету. Це ще один привід відчути дух єднання та піднесення, поділитися успіхами 
та весело провести час. Ми смакуємо студентське життя як десерт, що подається 
лише в період юності!

Слово-привітання від декана ФЕУ
    Дорогі студенти! Кожного дня ви надихаєте викладацький колектив пра-

цювати творчо і з повною віддачею. Адже ви - неймовірно позитивні, яскраві та 
унікальні. Щиро вітаю всю студентську родину зі святом. Сміливо крокуйте у 
майбутнє та підкорюйте нові вершини! 

Віктор Михайлович Островерхов

    На факультеті економіки та управління проводиться значна громадська робота, якою 
вміло керує студентський декан -  Петейчук Мар’яна. Вона охоче погодилась поділитись своїм 
враженням про відповідальну місію на теренах ФЕУ.

1) Мар’яно, важко бути студентським деканом  такого великого факультету як наш? Як 
тобі вдається поєднувати громадську роботу з навчанням?

Якщо чесно, це досить важко: велика відповідальність і багато роботи.  Надзвичайна 
швидкість розгортання подій змушує оперативно діяти, іноді відчуваю страх, що я щось не 
встигнути зробити.  Але підтримка і допомога близьких, нашого студентства та керівництва 
факультету, дозволяють найбільш вміло виконувати свої функції. 

2) Ти ще у школі була активісткою чи лідерські якості проявилися в університеті?
В школі я очолювала учнівський комітет, але громадська і організаторська робота були 

на низькому рівні, тому великих заходів ми не здійснювали. Втілити власні творчі ідеї мені 
вдалося вже навчаючись в університеті.  

3) Студенти факультету економіки та управління завжди активні чи, інколи,  “важкі на 
підйом”? 

Наші студенти дуже активні, загораються з найменшої іскри. Приймають участь в усіх 
конкурсах, олімпіадах, змаганнях, як наукових, так спортивних і культурно-розважальних 
заходах. Найчастіше займають призові місця.

4) Якими рисами, на твою думку, володіють хлопці та дівчата нашого факультету?
О, наші студенти дуже винахідливі, виховані, цілеспрямовані, харизматичні, наполегливі, 

доброзичливі, життєрадісні, талановиті, розумні, кмітливі, веселі і дотепні, завжди знають 
чого хочуть. Цей перелік можна продовжувати ще довго.

5) Не секрет, що саме зараз всі першокурсники ТНЕУ готуються до студентської ліри. 
По презентаціях груп зрозуміло, що саме молодь ФЕУ має хороші шанси на успішний виступ. 
Яке твоє враження від наших першокурсників?

Студенти ФЕУ дуже обдаровані особистості. Перший курс не став винятком.
Всі групи старанно готувалися і показали найкращий результат. Яскравим доказом цього 

є 3 місце конкурсу, яке зайняла група УПЕП-12.
6) Що побажаєш студентській родині факультету економіки та управління?
Мудрості, для того, щоб обирати вірні життєві шляхи! Успіхів, для того щоб досягати по-

ставлених цілей! Здоров’я, для того, щоб сповна отримати задоволення від плодів мудрості 
та успіху.

У цікавому світі ФЕУ побувала студентка групи МОм 51 Інна Дричик

Двадцять четвертого жовтня 2013 року 
відбулася зустріч членів студентського 
наукового гуртка «Фокус» факультету 
економіки та управління ТНЕУ з директо-
ром Тернопільського регіонального центру з 
інвестицій та розвитку Андрієм Миколайови-
чем Мартишком, який розповів студентам про 
маркетинг територій, перспективні напрямки 
вкладення інвестицій та реальні інвестиційні 
проекти в регіоні. 

Члени гуртка розповіли Андрію Миколай-
овичу про свої наміри і плани на майбутнє, 
мрії про відкриття власних справ після 
закінчення вищого навчального закладу і 
застосування знань, отриманих в процесі 
навчання. 

Директор центру презентував гуртківцям 
матеріали про інвестиційні проекти та 
інвестиційну привабливість Тернопільщини, 
які студенти зможуть використати при 
виконанні наукових досліджень в межах 
навчальної програми.

Координатор наукового гуртка 
«ФОКУС» -  доцент кафедри економіки 

підприємств і корпорацій 
Андрій Колесніков

 Засідав студентський 
науковий гурток 

«Фокус»

ЛІРИЧНИЙ ДАРУНОК ФЕУ

Якщо сміятися – то щиро,
А обнімати міцно треба,
Як цілувати – то щоб розбудило,
Якщо стрибати – то до неба.

Як руйнувати – то усе трощити,
Як зводити – то вже навіки,
Якщо наважишся любити –
То так, щоб не шукати ліки.

Якщо ідеш – то не вертайся,
Назад ти не дивись і не зважай на втому,
Як вирішив ти залишитись – то залишайся,
І ні на кого не дивись, 
                         ти просто стій на своєму.

Вікторія Плюта, УПЕП 21

Чотирнадцятого листопада 2013 року у 
приміщенні читального залу для студентів 
наукової бібліотеки ТНЕУ відбувся заключний 
етап конкурсу бізнес-ідей, що проводився 
між студентською спільнотою факультету 
економіки та управління. 

Метою проведення конкурсу стало запо-
чаткування традиції обговорення наукових 
ідей студентів, що в подальшому стануть 
фундаментом для прикладних  бізнес-планів 
та бізнес-проектів. 

Боротьба наукових ідей велася у номінаціях 
«Креативність», «Прибутковість», «Соціальна 
значущість», «Суспільна значимість», 
«Інноваційність». 

Загалом на заключному етапі конкур-
су студентами факультету економіки та 
управління було представлено 7 бізнес-ідей. 

Працівники бібліотеки підібрали книж-
кову виставку, література якої допоможе 
студентам довести свої наукові ідеї до рівня 
комплексних бізнес-проектів та апробувати 
їх на практиці.

Факультет економіки та управління

 Конкурс бізнес-ідей
назвав переможців
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тепла атмосфера...
Яскраві, творчо обдаровані і небайдужі 

до студентського життя люди об’єднуються 
разом заради якнайкращого представлення 
факультету у житті університету. Адже саме 
на факультеті обліку і аудиту панує затишна 
та тепла атмосфера. Її креативні,обдаровані 
студенти прославляють факультет у різних 
напрямках. У кожному заході,облік і аудит 
залишив слід,у житті університету.

Головним показником нашої успішної 
діяльності є достойні і незабутні номери ко-
манди КВН « Вареники», які вносять особли-
вий стиль гумору у повсякденні дні навчання.

Завжди суворий, але з посмішкою на 
обличчі,наш наполегливий колега,Павло Бич 

Невтомні спортсмени
приносять нам славу! 

Як відомо у нашому університеті є багато 
спортсменів які досягали високих результатів. 
Факультет обліку та аудиту також славиться 
такими студентами. Яскравим прикладом є 
студентка четвертого курсу Доровська Ірина.

Дівчина займається баскетболом протягом 
десяти років. Обрала цей вид спорту зовсім 
випадково. Розказує, що за проханням подруги 
вирішила піти так би мовити «за компанію», 
але після першого заняття вирішила, що цим не 
обмежиться. Іра з командою часто їздили грати 
у різні міста України, неодноразово за кордон. 
З часом виграли чемпіонат України, за що от-
римали «КМС». На даний момент відстоює 
честь університету, у збірній команді. У цьому 
складі також досягають значних результатів. 
Життя дівчини напряму пов’язане із спортом, 
проте після закінчення університету, не продо-
вжуватиме спортивної кар’єри.

Також слід відмітити ще одну студентку, 
теж четвертокурсницю Присяжну Олену. 
Вона займається настільним тенісом уже 
вісім років. Їй подобався цей вид спорту, по-
бачивши успіхи, вирішила ні в якому разі його 
не кидати. Дівчина розказує, що коли граєш 
появляється великий азарт, ти дуже хочеш 
виграти у суперника, а також теніс так би 
мовити сильно «затягує». У школі їздила на 
різні змагання і займала призові місця. Також 
Олена зайняла друге місце в обласних зма-
ганнях. Завжди представляла наш факультет 
лише з найкращої сторони. Планує займатись 
настільним тенісом надалі.

Факультет обліку та аудиту має гідних по-
хвали спортсменів. І кожному з нас потрібно 
розвиватись у цьому напрямку.

Юлія Зазуляк, ОСП-41
Студенти факультету обліку та аудиту побували на Тернопільській митниці

Нещодавно студенти четвертого і п’ятого курсів факультету обліку та аудиту разом 
з деканом факультету Шашкевичем О.Л., заступником декана Бурденюком Т.Г.  та 
доцентом кафедри обліку в бюджетній і соціальній сфері Мельник Н.Г. побували на 
Тернопільській митниці Міндоходів.

Під час екскурсії студенти ознайомилися з роботою основних підрозділів митниці. 
Зокрема, про роботу відділу митного оформлення № 1 розповів його начальник Віктор 
Бондар, а про методи та технічні засоби недопущення ввезення на територію області 
контрабандних товарів екскурсанти почули з уст заступника начальника митниці – 
начальника відділу боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Ігоря 
Галущака і заступника начальника відділу боротьби з контрабандою та митними право-
порушеннями Володимира Петрука. 

своїми сумлінними стараннями у 2013 році 
став головою УРС. 

Юні обліковці на представленні груп «Ми 
- нова генерація» 2013, своїми запальними 
танцями,оригінальними талантами запалили у 
серцях журі вогники захоплення і здобули І місце. 

Грандіозним святом у стінах університету, 
яке проходить кожного року, є – Студентська 
Ліра. На цьому заході факультет кожного 
року бере участь і відкриває нові таланти 
обліковців. Не можна забути і наших завзятих, 
непосидючих колег, які показали, на що здатні 
справжні студенти. Власними зусиллями і 
підтримкою факультету ми здобули перемогу.

Альона Кравчук, ОА-23

Знову з вечора й до ранку
У зимові вечори
Вишивала вишиванку
Люба матінка мені.

Клала хрестики дрібненькі
В різнобарвні кольори,
Вишиваночка чудова
Так сподобалась мені.

Одягну я вишиванку
І на свято в ній піду .
Гарну пісню заспіваю
І матусю звеселю.

А в кольорах вишиванки -
Милий серцю рідний край.
І радіють всі зі мною :
Сонце, небо й зелен-гай.

Ольга Пенюк

Студенти факультету обліку та аудиту долучилися до 
загальноуніверситетського дня Вишиванки, що відбувся 8 ли-
стопада 2013 року в рамках тижня Української культури! 

Загальноуніверситетський день Вишиванки і ФОА

Найбільше захоплення у студентів викликало 
знайомство із службовим собакою, який працює з 
головним державним інспектором-кінологом Вади-
мом Огінським в зоні митного контролю. Золотистий 
ретрівер Роні вправно на очах у майже тридцяти 
відвідувачів митниці провів обстеження досліджуваної 
вантажівки і виявив заховану студентами річ.

Під час ознайомлення із процесом здійснення мит-
ного контролю в зоні митного контролю студенти мали 
нагоду звірити вміст вантажівки ТОВ «СМП фірма «Ве-
ста» із вказаними у митній декларації товарами. Голов-
ний державний інспектор відділу митного оформлення 
№ 1 Володимир Гецко показав, як можна досліджувати 
автомобілі і виявляти незадекларований вантаж. Сту-
денти, які брали участь у перевірці вантажу, отримали 
цінні подарунки, які вони знайшли самостійно. 

На завершення екскурсії студенти мали можливість 
поспілкуватися з начальником Тернопільської митниці 
Міндоходів Харкавим Миколою Олександровичем, 
який розповів про історію створення на Тернопільщині 
митних органів, завдання територіального органу 
уже в складі новоствореного Міністерства доходів і 
зборів України. 

На згадку про зустріч Микола Харкавий подарував 
студентам ручки і блокноти із символікою Міндоходів, 
а декану факультету обліку та аудиту ТНЕУ Олек-
сандру Шашкевичу (на знак вдячності за виховання 
кадрів для органів Міндоходів) - фотоальбом про 
діяльність митних органів України з надією на по-
дальшу співпрацю.

«Співпраця з ТНЕУ нас поєднує вже не один рік, 
адже саме цей навчальний заклад готує фахівців 
митної справи. Зрозуміло, за час навчання молодь 
отримує теоретичні знання про обрану професію, 
але необхідно побачити це і в реальному часі. Тому 
мета екскурсій, які ми організовуємо для студентів, 
полягає саме у тому, щоби на практиці показати 
різноманітну та відповідальну діяльність працівників 
митниці», – зазначив начальник Тернопільської 
митниці Міндоходів Микола Харкавий.
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молоддю двері у нове – доросле життя
Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою скла-

довою інституцій, що забезпечують навчальний процес 
та функціонують у складі  ТНЕУ. Нині на факультеті на 
стаціонарній та заочній формах навчання здобувають освіту 
понад три тисячі студентів не лише з найрізноманітніших 
куточків України, а й зарубіжжя. І це закономірно, оскільки 
всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку 
кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування 
фінансової системи, страхування, податків і оподаткування, 
управління фінансами домогосподарств, тощо.

Студентські будні фінансистів -  це не лише відмінне на-
вчання та наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній 
відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  
участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що 
проводяться як в університеті, так і за його межами.

З особливим нетерпінням та азартом фінансисти чекають на 
щорічний фестиваль-конкурс творчої обдарованої молоді ТНЕУ 
«Студентська Ліра», до якого наші першокурсники готуються 
з неабиякою наполегливістю та натхненням. А допомагає їм 
у цьому нелегкому творчому пошуку ціла команда активних, 
оригінальних, яскравих старшокурсників на чолі із головою 
культурно-мистецької комісії факультету Іванною Чайковською 
та студентським деканом Вікторією Онищук (див. фото). А 
надійна підтримка декана факультету Гуцала Ігора Степанови-
ча, а також його заступників – Луцика Анатолія Ігоровича та 
Фаріона Ярослава Мироновича дозволяє фінансистам підкорювати все нові й нові вершини.

Клопітка праця дає свої плоди. З року в рік фінансисти дивують своєю креативністю не лише 
учасників конкурсу, а й високоповажне журі. Так, саме першокурсникам факультету фінансів, 
вдалося вибороти такий бажаний диплом 1-го ступеня на «Студентській Лірі - 2011» і стати пере-
можцями на «Студентській Лірі – 2012 ». А весь секрет успіху в тому, що на факультеті фінансів в 
злагодженому тандемі працює адміністація та студентська рада факультету, головним пріорітетом 
для яких є не лише висока професійна культура особистості, а  й  всебічний розвиток кожного .

Факультет фінансів очима студентів:
Чому ви обрали факультет фінансів?
Протягом останніх двох років мене осо-

бливо зацікавила спеціальність службовця 
митних органів, про яку мені так часто із 
захопленням розповідала старша сестра. 
Оскільки, вищих навчальних закладів, які 
готують таких спеціалістів у західному регіоні 
України зовсім мало, а кількість схвальних 
відгуків про ТНЕУ постійно зростає, то 
саме це і стало рушійною силою при виборі 
університету, а разом з тим і факультету 
фінансів, який допоможе мені втілити мою 
заповітну мрію у життя.

Ольга Кухар, ФМО-11

Що для тебе означає факультет фінансів?
Факультет фінансів – це факультет, який 

відкрив перед мною двері в нове – доросле 
життя. Тут я навчаюся уже 2-ий рік і мені дуже 
подобається, адже маю можливість переймати 
знання у найкращих викладачів. Вони навча-
ють мене того, що мені неодмінно знадобиться 
у моїй майбутній професійній діяльності. 
Протягом кожного заняття стараються до-
нести до нас найновішу та найактуальнішу 
інформацію.

Надіюся, що здобувши освіту, буду працю-
вати в органах Міністерства доходів і зборів, 

стану хорошим спеціалістом і цим виправдаю 
високий статус студента факультету фінансів!

Ірина Мартинюк, ФО-21

«Факультет фінансів – найкращий факуль-
тет!», чи погоджуєшся із цим твердженням?

Так, дійсно «факультет фінансів – найкращий 
факультет». Він є одним із найпрестижніших у 
нашому університеті. Наш факультет представ-
лений висококваліфікованим викладацьким 
складом та різноманіттям наукових гуртків. 
Студенти факультету фінансів є впевненими 
у завтрашньому дні та цілеспрямовано ідуть 
до своєї мети, оскільки, знають – майбутня 
професія принесе їм успіх!!!

Олена Софіюк, ФО-42

Чи виправдав ваші сподівання факультет фінансів?
Факультет фінансів не просто виправ-

дав усі наші очікування та сподівання, а 
й підготував майбутніх кваліфікованих 
держслужбовців у нашому лиці. Факультет 
фінансів – це наша велика дружня родина, 
яка розділяла із нами усі радощі та труднощі 
протягом 5-ти років. Хочеться щиро подя-
кувати йому за наші ґрунтовні знання, гідну 
підготовку та найкращі роки життя.

Студенти 5-го курсу факультету фінансів

Зі студентами спілкувалася Іванна Герман

«Податковий аналітик» 
обговорив тему «Будуймо 

Європу в Україні»
Досить активно провели вчорашній день 

учасники студентського наукового гуртка кафедри 
податків та фіскальної політики «Податковий 
аналітик» – взяли участь у круглому столі з питань 
євроінтеграції в рамках інформаційної кампанії 
«Будуймо Європу в Україні», де ознайомилися з 
основними пріоритетами співпраці Європейського 
Союзу та України, в т.ч. в митно-податковій 
сфері. Потім учасники гуртка долучилися до 
«флешмобу», який проходив під гаслом «У ритмі 
Європи», а також поспілкувалися з представника-
ми Євросоюзу та отримали масу інформаційних 
буклетів про умови співробітництва Європейського 
Союзу та України.

Свій підсумок активного дня учасники 
гуртка підвели на плановому засіданні в ході 
жвавих дискусій, пов’язаних із інтеграцією 
України до ЄС та виокремили переваги 
реалізації національної фіскальної політики в 
контексті вступу України в ЄС, які пов’язані зі 
стабільністю податкового та митного законо-
давства, прозорістю діяльності контролюючих 
органів у сфері адміністрування податкових 
платежів, налагодженню партнерських 
відносин між фіскальними органами та плат-
никами податків на базі удосконалення про-
цедур податкового та митного консалтингу .

У читальному залі наукової бібліотеки ТНЕУ 
22.10. 2013 року учасники студентського наукового 
гуртка кафедри фінансів «Фінансовий простір» 
зустрілися у формі інтелектуальної гри «Що? Де? 
Коли?» .  4 команди. 12 запитань.. Ігрова атмосфера 
була дружньою та позитивною. Найсильнішою 
виявилася команда, яку представляли Чайківська 
Іванна, Максимчук Олександр, Грицюк Наталія та 
Іваницький Ігор. Вони отримали заохочувальний приз.

Команду суддів представляли викладачі кафе-
дри фінансів -  Гупаловська М.Б., Сидорчук А.А., 
Булавинець В.М. та Квасниця О.В. В учасників 
гра залишила незабутні враження. Лілія Будка 
зазначила, що «…цікаві і неординарні питання 
змушували нас, як студентів, шукати відповіді на 
них не лише в межах навчальних дисциплін, а й 
глянути на фінанси як науку з іншого ракурсу». 
Студентка другого курсу Майя Стасюк поділилася, 
що «…будучи на подібних заходах вперше, можу 
сказати, що враження від побаченого і почутого 
були надзвичайні, а атмосферу яка панувала під 
час гри не передати словами. Я думаю, що кожен 
присутній там отримав нові знання, нові знайомства 
та весело провів час. В майбутньому я б з великим 
задоволенням брала участь у подібних заходах.»

«Фінансовий простір» запрошує усіх бажа-
ючих до участі у заходах студентської наукової 
спільноти. Інтелектуально розвивайтеся та 
самовдосконалюйтеся! 

 "Що? Де? Коли?"
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Тиждень правових знань у ТНЕУ

Студенти ТНЕУ поглибили знання з 
правознавства

Тиждень правових знань у Тернопільському національному економічному 
університеті (7-11 жовтня) був присвячений Дню юриста. Сьогодні  неможливо 
вирішувати проблеми  правового виховання студентської молоді, не враховуючи 
різноманітні  аспекти соціального  фону  проблем злочинності та правопорушень. 
Тож упродовж тижня студенти не лише поглибили свої знання з правознавства, а й 
дізналися чимало нової та корисної інформації, яка допоможе їм у повсякденному 
житті.

Зокрема, сьомого жовтня студенти факультету обліку та аудиту і факультету 
економіки та управління поспілкувались із адвокатом Тернопільської обласної колегії 
адвокатів В. Бойчуком. Він розповів про захист прав споживачів в сфері фінансових 
послуг.

Восьмого жовтня першокурсники факультету фінансів та факультету аграрної 
економіки та менеджменту мали зустріч із директором студмістечка 

І. В. Плішком та головою первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ 
А. М. Шевчуком, які розповіли про права і обов’язки студентів, які проживають в 
гуртожитку.

Дев’ятого жовтня студенти Україно-нідерландського факультету економіки та 
менеджменту та україно-німецького економічного факультету зустрілися із заступ-
ником голови адміністративного суду  в Тернопільській області А. В. Осташем. Він 
розповів про структуру адміністративного суду та відповів на запитання присутніх.

Одинадцятого жовтня студенти факультету обліку та аудиту, факультету 
банківського бізнесу та коледжу ННІІТ спілкувалися з капітаном міліції, старшим 
оперуповноваженим кримінальної міліції у справах   дітей м. Тернополя І. Є. Скорей-
ко. Вона розповіла про правила поведінки в громадських місцях, про адміністративну 
та кримінальну відповідальність за скоєні правопорушення. 

Студенти не залишились осторонь проблем правового виховання, їх  цікавило все:  
і  особливості  роботи правоохоронних органів, і види  юридичної відповідальності, 
і місце студентства в  статистиці злочинів і правопорушень  міста й області. Зустрічі  
були  цікавими  та  змістовними.

Відповідаючи на запитання студентів, представники правоохоронних органів 
висловили надію на подальшу співпрацю з молоддю з питань профілактики правопо-
рушень у студентському середовищі та захисту громадських інтересів та прав молоді.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

В рамках тижня правових знань, 
що проходив у Тернопільському 
н а ц і о н а л ь н ом у  е ко н ом і ч н ом у 
університеті, 11 жовтня 2013 року сту-
денти факультету обліку та аудиту, 
факультету банківського бізнесу та  
коледжу ННІІТ  зустрілись із капітаном 
міліції, старшим оперуповноваженим 
кримінальної міліції у справах дітей м. 
Тернополя Іриною Євгенівною Ско-
рейко, яка розповіла про правопо-
рушення серед студентської молоді та 
про адміністративну та кримінальну 
відповідальність за скоєні правопорушен-
ня. Ірина Євгенівна вибудувала розмову 
у формі діалогу, що із перших хвилин 
зацікавило студентів, які почерпнули 
для себе досить багато нового, зокрема 
дізналися про особливості правопору-
шень у студентському середовищі, їхні 
показники, характер та відповідальність.

Ірина Євгенівна переконливо до-
вела необхідність профілактики пра-
вопорушень як безумовний чинник  
формування особистості в суспільстві 
та сприяння розвитку  її професійних 
і громадянських якостей, морально-
естетичного виховання.

Профілактики 
правопорушень як 
безумовний чинник  

формування особистості 
в суспільстві

СПОЖИВАЧІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
ПОВИННІ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

Тиждень правових знань у Тернопільському національному економічному 
університеті розпочався із зустрічі першокурсників факультету обліку та аудиту і 
факультету економіки та управління із адвокатом, членом Координаційної ради моло-
дих юристів Віталієм Бойчуком, який розповів студентам про захист прав споживачів 
у сфері фінансових послуг, детально охарактеризувавши ситуацію у даній сфері, а 
також оцінив фінансовий стан України.

— Населення, здебільшого, не володіє базовими основами фінансових знань і 
не має загальної інформації про свої права та обов’язки, як споживачів фінансових 
послуг, — зазначив юрист. — Найменш обізнаними є соціально незахищені категорії 
населення, зокрема пенсіонери. Зараз багато рекламних роликів, які заохочують на-
селення брати кредити, але вони (ролики) не надають повної інформації, тому багато 
людей через махінації стають банкрутами.

На думку фахівця, удосконалення системи захисту прав споживачів на ринках 
фінансових послуг позитивно вплине на загальну економічну ситуацію у державі, 
оскільки відновлення довіри до фінансових установ сприятиме залученню до 
фінансового сектору заощаджень населення, а належне використання його можли-
востей задовольнятиме соціальні потреби громадян.

Після виступу Віталія Ігоровича кожен із присутніх зробив для себе висновок 
про те, що перед внесенням певної грошової суми чи взяття її у кредит споживач 
має грамотно підходити до цієї справи, правильно обрати банк і переконатися, що 
це не є шахрайством.

Альона Кравчук, ОА-23, ФОА

Дев’ятого жовтня студенти УНФЕМ 
та УНЕФ зустрілися із заступником 
голови Тернопільського окружного 
адміністративного суду Андрієм Васи-
льовичем Осташем, який розповів про 
мету і завдання адміністративних судів 
в системі судів України.

Зокрема, першокурсники дізналися 
про те, що завданням адміністративного 
судочинства є захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадо-
вих і службових осіб, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, в 
тому числі на виконання делегованих 
повноважень, шляхом справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду 
адміністративних справ.

— До адміністративних судів мо-
жуть бути оскаржені будь-які рішення, 
дії чи бездіяльність суб’єктів владних 
повноважень, крім випадків, коли щодо 
таких рішень, дій чи бездіяльності 
Конституцією чи законами України вста-
новлено інший порядок судового провад-
ження, — розповів Андрій Васильович. 
Наприкінці зустрічі фахівець із задово-
ленням відповів на запитання студентів.

 МЕТА І ЗАВДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СУДІВ В СИСТЕМІ 
СУДІВ УКРАЇНИ 
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Любов до Мудрості...

Ніякі ікони та розп’яття не мають такої сили, як Слово - довели 
учасники свята з нагоди Міжнародного дня філософії у ТНЕУ

Напередодні Міжнародного дня філософії, 
з ініціативи викладачів кафедри філософії 
та політології ТНЕУ в науковій бібліотеці 
університету відбулася творча зустріч 
викладачів та студентів із поетами нашого 
краю «На бенкеті у Слова». Про гостей роз-
кажуть студенти у наступному матеріалі... 
Ми ж наголосимо, що метою зустрічі було 
обговорити таємниці буття, зануритися у 
прекрасний світ поетичного слова та музи-
ки. Проблема спорідненості і відмінності 
філософії та поезії стоїть не тільки перед 

20 листопада у стінах наукової бібліотеки 
ТНЕУ відбулося свято Любові до Мудрості 
(Філософії) - «На бенкеті у Слова». На бенкет 
організатори запросили голову Тернопільської 
обласної організації Національної спілки 
письменників України, письменника Євгена 
Безкоровайного, головного редактора газети 
ТНЕУ «Університетська думка», члена НСЖУ, 
члена НСПУ Марію Баліцьку, художника-
графіка, літератора, дипломанта міжнародного 
конкурсу плакатів, філософа за покликанням 
душі Анатолія Заблуду. Також у заході взяли 
участь лауреати Всеукраїнських конкурсів, 
студенти Тернопільського музичного училища 
ім. Соломії Крушельницької – акордеоніст-
віртуоз Василь Кравчук та дует бандуристок 
Адріана Божок і Марія Чубара, які співом та 
музикою зробили свято ще більш урочистим 
і обрамленим чудовою мелодійною атмосфе-
рою. Студенти Тернопільського національного 
економічного університету підготували цікаві 
доповіді, есе, літературні читання.

Спільна платформа глобальних соціальних 
та культурних перетворень стимулювала 

публікаційні роботи з приводу викликів між 
соціумом, саме розгляд цього питання був ме-
тою даного заходу. Зробивши короткий вступ, 
ведучі запросили до слова Євгена Івановича 
Безкоровайного. Письменник  на початку 
своєї промови наголосив на важливості 
усвідомлення кожним зуміти змінити світ, 
але найперше змінити в ньому себе, бо саме 
це робить світ кращим. Саме тому у філософії 
має місце пісня, слово, поезія. Талановитий 
митець слова закликав усіх до нових звершень 
і розкриття себе через читання та написання 
книг як духовної скарбниці мудрості. Після 
чого зачитав власні твори. Студентка пер-
шого курсу факультету фінансів Марина 
Мещерякова виступила з власним есе, виз-
начивши різні філософські світогляди і їх 
вплив на припущення видатних філософів, що 
реалізувались на практиці. Марія Йосипівна 
Баліцька – поетеса філософського складу як 
безпосередня майстриня даного літературного 
жанру, відзначила важливість творити, а в 
творчості відображати усі барви прекрасно-
го життя, поділилася з присутніми досвідом 

нашими сучасниками. Ця проблема завжди су-
проводжувала західну думку, яка власне тим і 
відрізняється від східної мудрості, що зберігає 
цю напружену суть. Платон говорив про 
“давню незгоду” між поезією і філософією, 
і проганяв поезію з області Ідей та Блага. В 
той же час, він сам вдавався до поезії, склада-
ючи свої міфічні оповіді. При цьому він умів 
майстерно поєднувати урочисте й іронічне, 
багатозначність легенди і ясність думки. 

Давно постало питання, як мова як єдиний 
засіб поезії і мислення може охопити їх у всій 
їх подібності і відмінності? Звичайно, в на-
шому повсякденному користуванні мовою ця 
спорідненість не така вже й наглядна, поезія 
неначе й не контактує з думкою. Хоч все мов-
лене може викликати як образ, так і думку. 

Поезія і філософія існують незалежно 
від тієї мовної практики, яка існує в нашому 
буденному житті й науці. Однак їх близькість, 
здається, врешті-решт проявляється в край-
ностях, коли слово застигає або переходить в 
невимовне. І поетичне, і філософське мовлення 
мають одну спільну рису: вони не можуть бути 
“фальшивими”. Однак вони далеко не довільні. 
Вони є певним ризиком, бо можуть виявитися 
не гідними самих себе. В обох випадках це 
відбувається не в силу якоїсь невідповідності 
до якихось фактів, а тому, що їх слово раптом 
виявляється “порожнім”. З поезією це буває, 
коли у віршах замість істинного їх звучання 
ми раптом чуємо звучання інших віршів 

або ж риторику повсякдення. У випадку з 
філософією це відбувається, коли філософська 
мова повністю поринає в чисто формаль-
ну полеміку, чи вироджується в безплідну 
софістику. У вірші, який не є віршем, оскільки 
не має свого “власного” тону, як і в порожніх 
формах мислення, що не стосуються самої 
суті мислення, – в цих двох нижчих формах 
мови слово руйнується. І тільки тоді, коли 
слово повністю реалізує себе і стає мовою – 
тільки тоді ми повинні йому довіритись. Сила 
філософії маніфестується завдяки захисту 
свободи думки, свободи вираження великих 
цінностей, свободи діалогу, свободи Слова. 
Слова мало і буде мати силу у всьому світі. ... 
Шанувальники поезії — це люди з особливим 
світобаченням і відчуттям гармонії, люди, які 
тонко відчувають світ, людей, події.

 Більшої сили за Слово немає. Слово 
творить Богів, велич народів і держав. Перед 
Словом схиляють голови мудреці і тремтять 
нечестивці. Словом лікують і убивають. Хто 
володіє Словом і вміло Ним користується, той 
володіє світом. Того Слово переконливіше, хто 
справді підносить Його до рівня Бога і має за 
молитву. Ніякі ікони та розп’яття не мають 
такої сили, як Слово. 

Ми щиро вдячні нашим, гостям за те, що 
вони знайшли ключ поетичного слова для 
розкриття глибоко філософських питань.

Кафедра філософії та політології ТНЕУ

сприймати світ відкритою душею. Анатолій 
Федорович Заблуда – довів на прикладі влас-
них творів, що більшої сили за слово нема; 
поділився власними філософськими роздума-
ми і вмінням бачити життя крізь призму часу. 

Філософія робить людину критиком і скеп-
тиком, який різними очима бачить височінь, 
довели учасники. На завершення, від імені 
кафедри філософії і політології, завідувач 
кафедри – доктор філософських наук, про-
фесор Тетяна Вікторівна Гончарук подякувала 
і присутнім, і організаторам та ведучим свята 
- завідувачу сектором культмасової роботи 
відділу гуманітарної освіти та виховання Бо-
рису Богдановичу Салабчуку; доценту кафе-
дри філософії та політології ТНЕУ Михайлині 
Леонівні Шумці.

Отже, Свято філософії змусило кожного 
замислитись над силою Слова і розширити 
для себе власний кругозір філософського 
усвідомлення значимості життя. 

Сніжана Радик, 
студентка групи ОАПВ-31(ФАЕМ), 

слухачка Школи молодого журналіста

«На бенкеті у Слова» побували студенти і викладачі ТНЕУ, письменники і філософи…

Шановні студенти, працівники та про-
фесорсько-викладацький колектив кафедри 
філософії!

За регламентом ЮНЕСКО у третій 
четвер листопада у світі відзначається 
Міжнародний день філософії.

Філософія − праматір усіх наук. З неї 
усе починалося і до неї досі усе зводить-
ся. Мислителі стверджували, що суть 
філософії полягає в подиві. І справді, вона 
народжується з природного прагнення 
людини цікавитися собою й світом, в яко-
му вона живе. Саме філософія допомагає 
кожному з нас розвивати своє мислення. 

Ми живемо у «добу великих перемін». За-
раз, як ніколи раніше, актуальне тверджен-
ня, що філософія є невід’ємним елементом 
духовної культури людства. Вона навчає нас 
розуміти докорінні зміни, що відбуваються 
в світогляді, усвідомити історичний ха-
рактер людського буття. Вивчення цієї 
дисципліни в нашому університеті не 
тільки розширює кругозір, а й допомагає 
ефективно аналізувати економічні процеси 
в Україні та світі.

Відомий мислитель ХІХ століття Л. 
Хаббард твердив, що мудрість призначена 
для кожного, хто бажає простягнути 
до неї руку. У цей день я хочу привітати 
студентів, працівників, професорсько-ви-
кладацький колектив кафедри філософії 
ТНЕУ − людей, які постійно шукають 
відповіді на найскладніші питання нашого 
життя. 

Бажаю Вам сміливих проектів, 
професійних досягнень, нових цікавих ідей, 
здоров’я та благополуччя Вашим родинам. 

Залишайтесь завжди у пошуку Істини!

Ректор ТНЕУ А.І.Крисоватий
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Вимоги і тенденції сучасного ринку праці
«Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. 

Але багато треба зробити, щоб вивчитись» (народна мудрість)

Сьогодні із швидким розвитком інформаційних технологій та зростанням мобільності 
роботодавці змінюють вимоги щодо своїх працівників. Набувають поширення новітні 
професії шляхом інтеграції інших або так звана «подвійність професій», наприклад, знання 
програмування та технік продаж; дизайну та маркетингу. Окремі роботодавці навпаки шука-
ють вузькоспеціалізованих фахівців. Поширеною умовою праці є вільний графік роботи, її 
віддаленість з можливістю роботи в домашніх умовах (freelance - фріланс).

Все більше роботодавців готові брати на роботу молодь при наявності у неї ґрунтовних 
теоретичних знань, практичних умінь та навичок, високого рівня загальної та технічної куль-
тури, високого рівня володіння іноземними мовами, динамізму, а головне бажання створювати 
та реалізовувати ідеї та постійно працювати над власним професійних розвитком шляхом 
додаткового навчання на тренінгах, курсах, наставництва, самонавчання тощо. 

Згідно проведених досліджень Світовим банком, у розвинених країнах 80% ВВП зале-
жить від якості трудових ресурсів і лише 20% припадає на його виробничу складову. Аме-
риканський вчений-практик Е. Денісон довів, що інвестиції в «людський капітал» приносять 
в 5-6 разів більше прибутку, ніж у виробництво. Тому зараз набуває обертів тенденція серед 
компаній створення власних професійних курсів, шкіл, академій з можливістю подальшого 
працевлаштування, що дає можливість майбутнім фахівцям поглибити професійні знання та 
вдосконалити уміння та навички.

Хто шукає, 
той завжди знаходить!

Як потрібно поводитися на співбесіді: 
заходячи до кабінету, привітайтесь, пред-
ставтесь; тримайтесь впевнено, намагай-
тесь справити враження успішної людини. 
Адже, якщо ви здатні вирішувати особисті 
проблеми, значить, зможете вирішити і 
проблеми компанії. При цьому поводьтесь 
привітно, будьте ввічливі. На запитання 
відповідайте правдиво, при можливості 
коротко, чітко і лаконічно, добре обдумую-
чи кожне слово. Акуратно заповнюйте усі 
запропоновані анкети і форми, не спотворюй-
те інформацію. Після співбесіди поцікавтеся, 
як і коли ви зможете дізнатись про її резуль-
тати, а також не забудьте про звичайні 
правила ввічливості. 

Важливо, щоби обидва учасники закінчили 
зустріч із відчуттям, що все, про що варто 
було сказати, сказано, і що ви маєте у своєму 
розпорядженні достатньо повні відомості 
для прийняття рішення. Подякуйте праце-
давцю за бесіду і його увагу. 

Пам’ятайте: хто шукає, той завжди зна-
ходить! У цьому я  переконалась на власному 
досвіді шляхом співпраці з Центром працев-
лаштування та зв’язків з випускниками.

Катерина Голубовська, 
студентка ФОА, групи ОБСм – 51 

Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками 
допомагає студентам у побудові професійної кар’єри 
Кожна молода людина мріє про успішну професійну кар’єру. Дана проблема є актуальною як 

для студентів, так і для випускників нашого навчального закладу. Знайти правильне рішення їм 
допомагають викладачі університету разом із Центром працевлаштування та зв’язків з випуск-
никами, який безпосередньо взаємодіє з роботодавцями з метою сприяння працевлаштування 
студентів і випускників та враховує їхні побажання щодо підготовки висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Упродовж навчального року ми організовуємо в університеті індивідуальні та групові 
профтестування, загальні та тематичні тренінги. 

Студенти мають можливість у вільний від навчання час не лише заробити додаткові кошти, 
а й на практиці оцінити та вдосконалити власні професійні та особисті якості. Працівники 
Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками допомагають розробляти індивідуальні 
програми професійного становлення; консультують студентів четвертих, п’ятих  курсів 
та випускників ТНЕУ  стосовно оптимальних шляхів пошуку роботи, написання резюме, 
безпосередньої підготовки до співбесіди. 

Серед  випускників  денної форми навчання ТНЕУ – 841 головний бухгалтер, 92 керуючих 
установами банків,  22 начальники  відділень  державних  казначейств, 28 начальників ДПІ, 
22 начальники фінансових управлінь.

В Україні та за кордоном серед керівників міністерств, відомств, виконавчих органів,  
банків, фінансових установ і великих компаній можна зустріти наших випускників - вони за-
ймають високі посади в Секретаріаті Президента України, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, 
районних, міських, обласних радах і адміністраціях. 

Ми пишаємося плеядою відомих вчених-економістів, дорога в науку яких  починалася  з  
Тернополя, і завжди раді допомогти студентам у побудові професійної кар’єри.

Олена Борисяк, провідний спеціаліст 
Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ

Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками інформує...

«Ярмарок вакансій» - для студентів і випускників ТНЕУ
Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками щорічно проводить «Ярмарок вакансій», 

запрошуючи роботодавців на особисту зустріч із студентами та випускниками Тернопільського 
національного економічного університету задля надання їм можливості ознайомитися безпосеред-
ньо із роботодавцями, вивчити сфери та напрями їхньої діяльності, вимоги до майбутніх працівників 
та умови праці, спробувати себе у ролі роботошукача (заповнити анкету, залишити резюме, пройти 
співбесіду, професійне тестування тощо), знайти роботу або домовитися про стажування.

Цьогоріч були представники від 18 фірм, організацій, установ, підприємств державної та 
приватної форми власності, місцевого, регіонального та національного рівнів із різних сфер 
діяльності. 

Студентам та випускникам ТНЕУ вони запропонували майже 50 вакансій з основної та вторинної 
зайнятості у сферах фінансів, банківської справи, страхування, аграрної діяльності, маркетингу, 
комп’ютерних інформаційних технологій, засобів масової інформації, дизайну, юриспруденції, туризму, 

торгівлі. Основними вимогами до 
вакансій були наявність ґрунтовних 
теоретичних знань (додаткова пере-
вага – підкріплення їх практичним 
досвідом), на високому рівні володіння 
англійською, німецькою, польською 
мовами, знання комп’ютерних про-
грам, розвинені комунікабельні та 
організаторські здібності, бажання 
навчатись новому, інноваційність, 
цілеспрямованість, мобільність. 

Під час проведення «Яр-
марку вакансій» роботодавці 
відібрали найкращих студентів та 
випускників ТНЕУ для стажування. 

Ірина Мазур, методист з 
основного працевлаштування

Незабутня лекція 
„Управління персоналом”

22 жовтня 2013 року у проблемній лекції 
з дисципліни „Управління персоналом” взяла 
участь провідний спеціаліст з повної зайнятості 
Центру працевлаштування та зв’язків з випуск-
никами Олена Борисяк,яка поділилася досвідом 
роботи щодо підбору персоналу в організацію, 
розповіла студентам, які є проблеми при по-
шуку необхідних працівників, і ознайомила з 
універсальними методами підбору персоналу 
та основними джерелами залучення нових 
працівників. У групі УПЕП-42 ФЕУ проводи-
лась рольова гра на тему: „Як правильно сту-
денту запрезентувати себе на ринку праці”. О. 
В. Борисяк разом зі студентами, які виступали 
у ролі працедавців, вказала на можливі по-
милки під час проведення співбесіди, а також 
консультувала, як використати набуті знання 
для пошуку необхідного місця роботи.

Марія Новак,УПЕП-41, ФЕУ
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Спортивне життя...Студентська збірна України ретельно готується 
до Всесвітньої зимової Універсіади-2013 в Італії

12 листопада 2013 року в актовій 
залі Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгома-
нова відбулося засідання виконкому 
Спортивної студентської спілки 
України. Крім членів виконкому 
СССУ, у засіданні взяли участь пред-
ставники провідних вишів нашої 
держави, національних федерацій. 
Головна тема засідання – підготовка 
українських студентів-спортсменів 
до ХХУІ Всесвітньої  зимової 
Універсіади-2013, яка відбудеться 
з 11 по 21 грудня в курортному 

містечку Тренто (провінція Трентіно, Італія).
Перший заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України Микола Золотаревський поінформував про кількісний та поіменний склад спортивної 
студентської делегації для участі у білій Універсіаді-2013. Так, на змаганнях з біатлону 
виступить по вісім хлопців і дівчат. На турнірі з лижних перегонів також змагатиметься 16 
спортсменів. В інших видах Микола Федорович назвав такі цифри: стрибки на лижах   3, 
фігурне катання – 7 (3+4), лижне двоборство – 1, гірськолижний спорт – 7 (4+3), шорт-трек 
– 7 (5+2), сноубординг – 8 (4+4), хокей – 22 спортсмени. До складу делегації також увійшли 
27 тренерів (23+4), а також представники штабу та медичний персонал – усього 130 чоловік 
із 20 вітчизняних вишів.

З інформацією про підготовку збірної України з хокею до зимової Універсіади виступив 
начальник команди М. Воробйов. На жаль, через пізній старт нинішньої національної першості 
збірникам не вдалося організувати спеціальний тренувальний збір. Тому гравці готуються в 
командах, а ігрову практику проходять в матчах першості України. Основу збірної складуть 
хокеїсти «Сокола», «Білого Барсу», «Генералів», «Компаньйона» та «Левів». Майбутній 
збірній не вдалося уникнути втрат. Під час всеукраїнських змагань двоє провідних гравців 
зазнали травм і їм доведеться шукати заміну. МИ гратимемо у сильній групі. Наші суперники 
– команди Казахстану, Канади та Японії. Перший матч з казахстанською командою. Головне 
завдання – здобути одну з двох путівок до наступного раунду. Керівництво збірної планує про-
вести невеличкий тренувальний збір та зіграти кілька контрольних матчів уже в столиці білої 
Універсіади – Тренто.Про підготовку та формування збірної України з фігурного катання до 
Всесвітньої зимової Універсіади-2013 розповіла віце-президент Федерації фігурного катання, 
суддя Міжнародної спілки ковзанярів, доктор наук, професор І.Медведєва.

Іван Стребков - чемпіон 
України!

Протягом 24-26 жовтня 2013 року у 
місті Біла Церква, що на Київщині,  відбувся 
Чемпіонат України з легкоатлетичного кро-
су. Участь у змаганнях взяли представники 
24 областей нашої держави. 

 Студент Тернопільського національного 
економічного університету Іван Стребков 
став чемпіоном України на дистанції 8000 
метрів, подолавши її за 24 хвилини 58 секунд.

 Вітаємо Івана з високим спортивним 
досягненням і бажаємо  життєвих успіхів, 
витривалості, стійкості та нових перемог!

І Кубок Університету серед збірних команд 
віддалених структурних підрозділів

Шістнадцятого листопада 2013 року було проведено І Кубок ТНЕУ серед 
збірних команд віддалених структурних підрозділів університету, приурочений 
Міжнародному дню студента. Захід відбувся під патронатом ректора ТНЕУ    
А. І. Крисоватого та за сприяння Тернопільського обласного відділення НОК 
України. В змаганнях взяли участь команди Вінницького інституту економіки, 
Чортківського інституту підприємництва та бізнесу, Калуського коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій, Івано-Франківського інституту 
менеджменту та Нововолинського факультету. Загалом – 94  учасники, з них 
67 юнаків та 27 дівчат.  У змаганнях з міні-футболу перемогли студенти Івано-
Франківського інституту менеджменту, друге місце зайняла команда Новово-
линського факультету, третє місце – Чортківський інститут підприємництва та 
бізнесу, четверте місце – Вінницький інститут економіки, п’яте місце – Калуський 
коледж економіки, права та інформаційних технологій. У змаганнях з баскетболу 
3х3 (дівчата) на першому місці – команда Нововолинського факультету, 2 місце – 
Вінницький інститут економіки, 3 місце - Чортківський інститут підприємництва 
та бізнесу, 4 місце - Івано-Франківського інституту менеджменту. У змаганнях з 

баскетболу 3х3 (хлопці) перше місце у Нововолинського факультету, 
на другому спортсмени Чортківського інституту підприємництва та 
бізнесу, 3 місце – Калуський коледж економіки, права та інформаційних 
технологій, на четвертому – Вінницький інститут економіки, на 
п’ятому – Івано-Франківський інститут менеджменту. У змаганнях з 
настільного тенісу перемогла команда Нововолинського факультету, 
друге місце у Чортківського інституту підприємництва та бізнесу, 3 
місце - Вінницький інститут економіки,  4 місце - Івано-Франківський 
інститут менеджменту, 5 місце Калуський коледж економіки, права 
та інформаційних технологій.У з маганнях з шахів перемогу здо-
була команда Нововолинського факультету, 2 місце – Вінницький 
інститут економіки, 3 місце - Калуський коледж економіки, права 
та інформаційних технологій, 4 місце - Чортківський інститут 
підприємництва та бізнесу, 5 місце - Івано-Франківський інститут 
менеджменту. В результаті: 1 місце – Нововолинський факультет

2 місце - Чортківський інститут підприємництва та бізнесу
3 місце - Вінницький інститут економіки
4 місце - Івано-Франківський інститут менеджменту
5 місце - Калуський коледж економіки, права та інформаційних 

технологій. 
Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Голова Тернопільської обласної 
ради нагородив регбісток ТНЕУ

Голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець 
привітав студенток Тернопільського національного економічного 
університету – членів команди Вищої ліги з регбі-7 з другим 
місцем у Чемпіонаті України сезону 2013 року та нагородив 
грамотами за вагомий внесок у розвиток регбійного спорту 
на Тернопіллі. Участь у заході взяв ректор ТНЕУ, професор 
Андрій Ігорович Крисоватий, якому голова облради подякував 
за популяризацію і розвиток різних видів спорту у вищому на-
вчальному закладі. Команду призерів представляли: Андрейців 
Іванна (МЕМФ-41), Бережна Марія (БС-41), Онищенко Надія 
(МА-21),  Деркач Галина (МЕНМФ-41),   Бульбак Ольга (КН-
21),  Жабковська Наталія (ДІД-21), Возняк Ірина (ФКкт-21), 
Возняк Марта – капітан команди, (Ф-23), Поліщук Валентина 
(УПЕП-22). Грамотою обласної ради також нагородили тренера 
команди Мазуренка Юрія Семеновича. Василь Хомінець подякував 
студенткамм за вдалий виступ та побажав не зупинятися на 
досягнутому  і успішно підкорювати нові спортивні вершини. 
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Відділ гуманітарної освіти та виховання інформує...

Під час екскурсії до Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею

студенти ТНЕУ поринули в історію рідного народу...
За ініціативою методистів відділу гуманітарної освіти та виховання для 

студентів факультету фінансів 17.10.2013р. була організована екскурсія до 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

Студентка групи Ф-11 Грицишин Ірина поділилася враженнями від екскурсії:
«Ми, студенти ТНЕУ, отримали можливість відвідати Тернопільський краєзнавчий 

музей. Зокрема, дуже гостинно працівники музею зустріли групи Ф-11 та ФО-11.
Увагу учасників заходу відразу привернула різноманітність музейних експонатів. 

Це і розкопки залишків мамонта, і витвори мистецтва, і військова форма різних 
історичних періодів. Від кількості цікавинок просто розбігалися очі. Через скло 
на нас «дивилися» справжні орли, лемури, козулі, рисі, а крокодил, здавалося, ніби 
збирався  накинутися на нас...

Надзвичайно цікаво було поринути в історію рідного народу. Ми побачили ма-
кети українських хат, предмети побуту наших пращурів. Цікаво у музеї висвітлені і 
трагічні моменти українства – Перша та Друга світові війни.

 Також увагу привернули роботи Пінзеля, «українського Мікеланджело». Великі 
картини на стінах, старовинні ікони ми не оминули своєю увагою.

Загалом, музей вразив нас надзвичайною атмосферою. Це невеликий острівець 
у сучасному світі, де все просочене духом старовини. Тому, ми висловлюємо подяку 
нашим організаторам за такий захоплюючий відпочинок.»

Фестиваль «Срібні струни» 
об’єднав творчу молодь Університету

Фестиваль акустичної музики, авторської пісні та співаної поезії молодих 
авторів та виконавців «Срібні струни» відбувся двадцять четвертого жовтня 
в актовій залі ТНЕУ. 

 «Музика – це мова почуттів, музика – це поезія повітря…» Саме такими словами 
розпочали концертну програму ведучі Олександр Рудяк та Віктор Цокало. Відкрив фе-
стиваль ансамбль бандуристок «Калинове намисто», які виконали пісню «Єднаймося, 
люба родино». А далі у залі під гітарний супровід лунала пісенна лірика у виконанні 
студентів Ірини Колесник, Миколи Долішнього, Павла Тютюнника, Антона Удича, 
Світлани Нужди та Андрія Тимчука. Власний джазовий твір дарував студент-пер-
шокурсник ФКІТ Олександр Шкабарницький. Пісню «Моїй Україні» презентувала 
студентка факультету обліку і аудиту Юлія Віжанська. Авторський твір в стилі хіп-хоп 
під акомпанемент Павла Тютюнника виконав Андрій Бураков. Звучали ніжні мелодії 
фортепіано від Тетяни Дмитрук та «Кленова балада» у виконанні бандуриста Андрія 
Бахівського.  Здивували присутніх студенти факультету фінансів Іваськів Мар’яна, 
Слепко Ярослав та Мартинюк Роман, подавши свою інтерпретацію пісень відомих 
гуртів «Океан Ельзи» та «Антитіла».  Завершили концерт дебютним виступом хлопці 
із гурту «Move on» - Антон Кривцун, Ігор Осадчук, Максим Тимошів. 

Учасники та глядачі дійства переконалися, що Музика – це свято душі, одвічна 
таємниця, яка завжди поряд… 

 Сподіваємося, що фестиваль «Срібні струни» стане доброю традицією для усіх 
шанувальників акустичної музики та авторської пісні.

Вечір пам’яті 
«Осіннім спогадом 

я повернусь до вас…»
Одинадцятого листопада 2013 

року минула річниця з дня відходу у 
засвіти Великої Людини, невтом-
ного життєлюба, талановитого 
педагога, геніального вченого, мудро-
го керівника та порадника, ректо-
ра Тернопільського національного 
економічного університету С. І. Юрія. 
І ось, через рік, Сергій Ілліч знову зібрав 
усю університетську родину на вечорі-
спогаді – священнодійстві пам’яті, 
адже великі люди не вмирають, а про-
довжують себе в учнях, дітях, онуках. 
Цього дощового вечора немов уся земля 
сумувала за світлою особистістю, якій 
доля відміряла всього 62 роки. За цей час 
ректор зробив стільки добрих справ, що 
вистачило б принаймні на три життя. 

На вечорі-спогаді у залі і на сцені 
панувала якась дивовижна аура, що не 
залишила байдужими нікого, трепет-
на щемність і світлі помисли охопили 
кожного, якось священно відчувалась 
присутність Сергія Ілліча, пригаду-
вались роки його невсипущої праці на 
благо не тільки університету, але й 
всієї держави. 

Зворушливо прозвучала пісня 
«Осінній сад» у виконанні Сергія Ле-
щука, гурт «Струни серця», Руслана 
Буковська, заслужений артист України 
Борис Репка, а також вокальний квар-
тет «Акорд» Тернопільської обласної 
філармонії спонукали усіх задуматись, 
наскільки швидкоплинним є наше жит-
тя. Душевно і трепетно лунало пісенне 
слово з вуст батьків студентів ТНЕУ 
– співаків Наталії Крохіної, Любові 
Шарган, Василя Хлистуна...

До болю чуттєвим було слово-спомин 
теперішнього ректора університету, 
доктора економічних наук, професора 
А.І.Крисоватого, душевними спогадами 
поділились з присутніми начальник 
Головного управління Державного каз-
начейства у Тернопільській області 
Михайло Йосипович Мац, начальник 
об’єднання ПАТ «Тернопільгаз» Олег 
Іванович Караванський, докторант 
кафедри міжнародних фінансів, кан-
дидат економічних наук Наталія 
Ярославівна Кравчук, професор кафе-
дри податків та фіскальної політики, 
доктор економічних наук Оксана 
Миронівна Десятнюк. 

Зі щирою душею та серцем звернула-
ся до усіх присутніх дружина С.І.Юрія 
Ольга Богданівна. 

Галицький муніципальний камерний 
оркестр ПК «Березіль» ім. Л. Курбаса 
під керівництвом заслуженого артиста 
України Василя Феленчака дивовиж-
ними мелодіями повели усіх Книгою 
життя Сергія Ілліча Юрія.

Університетська родина не забуває 
свого батька, порадника, який завжди 
житиме у наших серцях, а також по-
силатиме свої прохання до Господа за 
нашу рідну Альма-матер.
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Працівники відділу докладають максимум зусиль, намагаючись побачити таланти кожного 
і розкрити їх через позааудиторні заходи. Чи не тому ошатний актовий зал, університетська 
світлиця, танцювальний зал, студія звукозапису та репетиційні кімнати наче магнітом при-
тягують творчих, талановитих, креативних або просто небайдужих до мистецтва студентів 
та їхніх творчих наставників, які кожну вільну хвилину готові використати для створення 
нового шедевру (на менше вони не згодні ☺). Саме тут народжуються творчі ідеї, які потім 
втілюються у численних молодіжних проектах. Ми живемо у час, коли не обмежується будь-яка 
творча ініціатива. Тому важливо знайти до студентів такий підхід, щоб правильно спрямувати 
їхній потенціал. Часто старше покоління обурюється тим, що пропагує наша молодь сьогодні. 
Про це сумно говорити, але доводиться констатувати факт: сучасна культура привчає нас до 
примітивного сурогату, беззмістовних слоганів, процвітання ненормативної лексики в піснях, 
брутальності в сценічних шоу. Звичайно, із зміною поколінь змінюються й уподобання. Але 
невже пісня, повна гармонії музики і слова, сьогодні вважається «не форматом»?

Працівники відділу гуманітарної освіти та виховання переконані: у нас є культурні і духовні 
скарби та традиції, які ми повинні передавати молодим. З цією метою сьогодні в університеті  
активно діють молодіжні творчі колективи. Серед них народна студія сучасної хореографії 
“Т.А.Н.Г.о”, народний театр пісні “Для тебе” (гурти «Струни серця», «Елегія», «Краплинки»), 
народний аматорський вокальний ансамбль “Галичанка”, народний аматорський ансамбль 
танцю “Пролісок”, гурт “Називний відмінок”, театр танцю «Експресія», театральна студія 
«Весна», модерн-балет «Фрідом», ансамбль бандуристок «Калинове намисто».

Студенти мають змогу ділитися один з одним власним поглядом на сучасні проблеми молоді, 
особистими цікавими напрацюваннями  у клубних об’єднаннях: літературній студії «Магія 
слова», студентських формаціях «Правознавець», «Духовні обереги», клубі цікавих зустрічей 
«Позитив», прес-клубі «Акценти», туристично-краєзнавчому клубі «Орієнтир», дискусійному 
клубі «Позиція». Досвід показує: попри те, що кожне нове покоління, котре виходить на лаш-
тунки буття, заявляє про себе по-своєму, головним чином починаючи із заперечення усього 
того, що було створено раніше,  сучасні студенти здатні відчувати і щире українське слово, і 
гармонію музики, їхні серця чутливі до прояву справжніх людських емоцій і почуттів. Що-
року в університеті  відбувається кілька десятків культурно-масових заходів, в яких беруть 
участь тисячі учасників та глядачів. Серед них мистецькі конкурси та фестивалі, національно-
патріотичні акції, літературно - мистецькі композиціі, конкурси читців, обрядові свята, конкурси 
новорічно – різдвяних дійств, виставки декоративно-прикладного мистецтва, фотоконкурси, 
зустрічі з відомими краянами. Справжньою феєрією натхнення, науки і  творчості є День знань, 
День студента, конкурс творчо обдарованої молоді «Студентська Ліра», щорічний звіт художніх 
колективів та окремих виконавців університету, День відкритих дверей, цикл зустрічей з ви-
пускниками, літературно-мистецькі вечори творчих особистостей університету, міста, області. 
Наші студенти — не лише слухачі, а q безпосередні учасники театралізованих постановок 
та мюзиклів. Новорічні та великодні музичні вистави, створені працівниками та студентами 

ПЛЕКАЄМО ДУХОВНО БАГАТУ МОЛОДЬ 

університету, можуть скласти конкуренцію 
справжнім фахівцям цієї справи. Долучатися 
до світу мистецтва студентська молодь може 
і через відвідування в університеті концертів 
запрошених творчих колективів міжнародного 
визнання, а також заслужених та народних 
артистів України.

…Багатогранне культурне життя студентів 
ТНЕУ. І кожен захід стає справжнім святом 
для усіх небайдужих до власного храму 
духовності – і студентів, і викладачів, і 
адміністрації університету. Приємно, що 
проведення культурно – виховних заходів 
постійно підтримують профком студентів, 
кафедра документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства, бібліотека. І, 
водночас, прикро спостерігати, як окремі наші 
колеги - працівники університету скептично 
ставляться до виховної роботи, вважаючи її 
далеко другорядною на фоні навчального про-
цесу. Ми ж своєю діяльністю сьогодні б’ємо 
на сполох: у наш час так важливо підтримати 
ледь жевріючий вогник духовності, який у 
майбутньому вбереже наших нащадків від 
культурної деградації. Тож об’єднаймося у 
великій справі – справі плекання здорової, 
культурної, духовно багатої молоді. 

Алла Бінцаровська, 
заступник начальника відділу 

гуманітарної освіти та виховання, художній 
керівник театру пісні «Для тебе» 

Студентські роки – чудова і щаслива пора. І кожен юнак чи дівчина, розпо-
чинаючи свій самостійний життєвий шлях, безсумнівно, потребує підтримки. 
Ми живемо у непростий час – час коли істинні культурні цінності втрачають 
свою вагу, а на зміну їм приходять фальшиві ідеали. Передчуття нових незвіданих 
змін захоплює студентську молодь. І часто саме порада і підтримка старших 
наставників стає поштовхом для самореалізації молоді у правильному руслі 
бурхливої ріки життя.

Центром культурного життя університету, місцем, де сотні студентів 
знаходять себе у творчих колективах, відпочивають на вечорах, беруть участь 
у тематичних святах та благодійних акціях, уже кілька років поспіль є відділ 
гуманітарної освіти та виховання. 

Тут студентська молодь має змогу поспілкуватися у позанавчальний час, 
подискутувати про проблеми української культури, про те, чим вона живиться 
сьогодні, а також на практиці реалізовувати свої здібності,  формуючи власні 
естетичні смаки, культуру і духовність. 
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Тільки любов розкриває справжню суть людини. Тальки закохана людина є у всіх відношеннях сама 
собою. Тільки у любові людина починає усвідомлювати, що у неї є душа...

Літературний конкурс «Лист до мами»

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

П р и  п е р е д р у к у  п о с и л а н н я  н а 
«Університетську думку» — обов’язкове! 

Головний редактор  Марія БаліцькаРеєстраційне свідоцтво 
ТР №424-24пр від 25.12.2006 р.
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Відділ інформації і зв’язків з громадськістю разом із редакцією газети ТНЕУ 
«Університетська думка» оголошують Літературний конкурс «Лист до Мами», 
який проводиться з 17 листопада 2013 року по 17 квітня 2014 року для студентів 
Тернопільського національного економічного університету і присвячується Дню Матері.

Крайній термін подання конкурсних робіт – 17 квітня 2014 р.
Роботи, написані українською мовою, надсилати на адресу: mariya-balitzka@rambler.ru
Конкурсні роботи розглядатиме й оцінюватиме Журі.
Для нагородження переможців встанов-

лено премії. Переможцям також буде вручено 
спеціальні нагороди й подарунки.

Урочисте нагородження переможців Кон-
курсу відбудеться в Тернополі на свято Дня 
Матері – 11 травня 2014 р. (про час і місце 
буде повідомлено додатково).

Докладнішу інформацію щодо написання 
конкурсних робіт можна дізнатися за теле-
фонами: 0352-47-50-63; моб.: 067 26-76-493

Шановні студенти! 
Дякуємо Вам за те, що Ви зголосилися 

взяти участь у Літературному конкурсі 
«Лист до мами». Ви приїхали до Тернополя з різних регіонів України та з-за кордону, і 
Ваші душі сумують за найріднішою у світі Людиною… 

Напишіть Мамі листа від щирого серця: опишіть, що відчуваєте в розлуці, про що 
хотіли би запитати саме через лист, у чому зізнатися, чим поділитися, порадувати… 

Розкажіть мамі – як живете, про свої захоплення і здійснення задумів, про мрії і 
плани; порадуйте маму досягненнями у навчанні, науці, культурі, спорті… 

Підбирайте вишукані слова, якими так багата наша українська мова; представте 
свої творчі здібності й через застосування крилатих висловів, епітетів, метафор; 
покажіть, як можна саме у листі передати почуття і думки, словом намалювати 
портрет Мами. Успіхів вам! 

З повагою Марія Баліцька, член НСПУ, член НСЖУ,
головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка»

КНИГИ – МОРСЬКА ГЛИБИНА…

Шановні студенти, знаємо, що ви любите читати, адже розповідаєте про це у своїх 
листах, відгуках, і це дуже нас тішить. Утім, ми хотіли б також побачити вас разом 
із улюбленою книжою на фотокартці – і за найбільш творчу світлинку нагородимо 
цікавим призом! 

Отже, як взяти участь у конкурсі? 
1. Вибрати улюблену книгу (у кожного – це книга, яка допомагає пізнати Світ, вчить 

Мудрості, наповняє душу Світлом, Добром, Радістю...).
2. Знайти фотографа (однокурсника, одногрупника, ровесника, сусіда по кімнаті 

у гуртожитку), який зуміє вдало сфотографувати вас за читанням улюбленої книги.
3. Надіслати на електронну пошту (mariya-balitzka@rambler.ru) найоригінальніше 

фото, на якому ви читаєте книжку.
4. Вказати свої координати, групу, факультет, назву книги, чим вона Вас зацікавила 

настільки, що стала улюбленою…
Дорогі студенти, читайте книги, увічнюйте своє читання на фотографіях і… над-

силайте на «Книжковий фотоконкурс» на адресу: mariya-balitzka@rambler.ru
Фотографії із розповідями будемо виставляти в інтернеті – на сайті ТНЕУ у 

розділі Студентське життя-газета «Університетська думка» у рубриці «Книжковий 
фотоконкурс».

Переможця буде визначено за найбільшою кількістю переглядів!

Увага! 
Конкурс триватиме до 20 

березня 2014 включно, а 21 бе-
резня – у Всесвітній День Поезії 
– буде оголошено переможця на 
інтернет-сторіночці «Газета 

ТНЕУ «Університетська думка» 
http://www.tneu.edu.ua/student-

life/university-newspaper-opinion/
news-ud/

Приємний сюрприз чекатиме 
на переможця у Відділі інформації і 
зв’язків з громадськістю ТНЕУ.

Книжковий фотоконкурс!

ОГОЛОШЕННЯ
ДУХОВНІ ОБЕРЕГИ У ТНЕУ
Відділ гуманітарної освіти та вихо-

вання запрошує студентів Тернопільського 
національного економічного університету 
до участі у клубі «Духовні обереги», що 
дасть Вам унікальну можливість більше 
дізнатися про Всевишнього, вивчити 
духовні традиції нашої віри, святині, обе-
реги, звичаї, що сягають давнини.

Клуб допоможе знайти цікавих 
співрозмовників, збагатитися новими 
знаннями, обмінюватися інформацією 
та корисно проводити свій вільний час.

Студентський клуб 
«Духовні обереги» чекає на Вас.

Контактний телефон: (0352)47-58-59

Запрошуємо у туристичний клуб 
«ОРІЄНТИР»

 Активні студенти ТНЕУ, які ба-
жають зробити своє життя яскра-
вим, прагнуть зустріти якомога більше 
однодумців, знайти компанію для по-
дорожей Україною та за кордоном, 
втілять свою мрію у туристичному клубі 
«Орієнтир».

 Учасники клубу братимуть участь 
у реалізації програм та заходів, які 
організовує університет, обговорюва-
тимуть на зібраннях клубу питання 
діяльності та виноситимуть питання 
на обговорення, отримають методичну 
та іншу допомогу.

 Щиро запрошуємо Вас, шановні 
студенти ТНЕУ, стати учасниками 
студентського туристичного клубу 
«Орієнтир».
Контактний телефон: (0352)47-58-59

Клуб цікавих зустрічей 
«ПОЗИТИВ» запрошує...

 Шановні студенти! Відділ гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ запрошує 
активних молодих людей, які бажають 
брати участь у зустрічах «без краваток» 
з відомими постатями мистецтва, 
художньої творчості, досвідченими та 
успішними людьми Тернополя долучити-
ся до клубу цікавих зустрічей «Позитив».
Клуб «Позитив»  запрошує усіх, хто бажає 
розширити свій світогляд, дізнатися 
щось нове та проводити час у колі 
приємного, цікавого спілкування.
 Телефони для довідок: 47 – 58 – 59, (097) 
934 78 74

Відділ гуманітарної освіти та виховання 

Школа Молодого Журналіста
відкриває нові грані особистості, 

показує несподівані можливості і дає 
відповіді на найважливіші запитання… 

Нагадуємо, що заняття у Школі 
проходять щочетверга о 14 годині у залі 
засідань ректорату ТНЕУ (головний кор-
пус, 3 поверх). 

За довідками звертатися за тел.: 
47-50-63 (відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю); 067-26-76-493, e-mail: 
mariya-balitzka@rambler.ru


