
ДОРОГІ СТУДЕНТИ! ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У житті кожного з нас є миттєвості, на які ми чекаємо з особливим, 

трепетним хвилюванням. І ось сьогодні, коли після безтурботної симфонії 
барвистого літа у володіння вступає золота осіння пора, жовтогарячий 
вересень дарує нам свято великих надій та світлих сподівань – День Знань!

Освіта й наука є справжнім безцінним надбанням народу, що визначає 
його потенціал на багато десятиліть вперед. Високоосвічені люди форму-
ють еліту держави, саме їм належить вести країну у щасливе майбутнє.

Сьогодні першокурсникам не терпиться переступити поріг одно-
го з найпрестижніших вищих навчальних закладів – Тернопільського 
національного економічного університету. Адже ТНЕУ сприяв формуван-
ню багатьох відомих особистостей, які завдяки наполегливій праці досягли 
значних успіхів і заслуговують на особливу шану сучасників та нащадків. 

Дорогі першокурсники! Пам’ятайте, що студентські роки – неповтор-
на та відповідальна пора, коли навіть маленька перемога може стати 
запорукою життєвого успіху. Отож не витрачайте марно дорогоцінного 
часу: займайтеся улюбленою справою, беріть участь у цікавих проектах, 
сумлінно навчайтеся, збагачуйте світ своїми яскравими ідеями.

Пишаємось тим, що студенти ТНЕУ підвищують престиж аль-
ма-матер, займаючи призові місця на олімпіадах, творчих конкурсах, 
у спортивних змаганнях. 

Молодь – суть нашого університету, його життя, його мрії, його завтрашній день. 
Шановні студенти! Разом із батьками, викладачами ми вболіваємо за кожного з Вас. Не сумніваємось, що Ваші знання бу-

дуть затребувані, а віра в себе, ініціативність та креативність дозволять реалізувати найсміливіші плани.
З усією теплотою серця вітаю усіх, чиє життя тісно переплелось з долею нашого університету. Нехай новий навчальний 

рік надихне викладачів успіхами вихованців, дасть наснагу студентам, батьків сповнить гордістю за своїх дітей.
Бажаю усім оптимізму, енергійного творчого життя, доброї долі та натхнення на добру науку й плідну працю!

Зі святковою шанобливістю ректор Тернопільського
 національного економічного університету                                                  А.І. КРИСОВАТИй

Вітаємо першокурсників Тернопільського національного 
економічного університету з Днем  Знань!
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Тернопільський національний економічний УніверсиТеТ  
госТинно відчиняє двері для навчання 
Тисячам молодих людей!

Послання до Першокурсника, або 
Роздуми з пРиводу нашої духовності

Сьогодні наш Університет  гостинно відчиняє двері для на-
вчання тисячам молодих людей. Переконана: кожен розуміє, що 
ключовою передумовою побудови успішної кар’єри та головним 
фактором здобуття кваліфікації є освіта університетського рівня. 
Вагомо, що це покоління молодої незалежної Української дер-
жави, яке зростає в умовах  стрімкого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та системи мас-медіа, у той же час 
звертається і до джерел нашої духовності. Бачимо, що цей процес є 
не настільки  динамічним, якби того хотілося нам. У цьому є й об’єктивні причини, пов’язані з тим, 
що,  вириваючись із історичної гравітації, чимало молодих людей почувається перед майбутнім 
невпевнено і вразливо. Романтичні сподівання на піднесення демократичних ідей, переконань 
зіштовхнувшись із реальністю, швидко перетворились на ілюзії. Радянську спадщину було подо-
лано фізично, але «радянський союз» зберігається морально і ментально. Нові економічні умо-
ви змінили країну і водночас загострили людські інстинкти: жадобу збагачення, захланність і 
споживацтво. Матеріальні негаразди, несправедливість і невпевненість виплекали у суспільстві 
внутрішнє розчарування, що стоїть на межі з духовною порожнечею. Але чітке усвідомлення 
того, що будувати Українську державу саме цим юнакам і дівчатам, які обрали спеціалізації на-
шого Університету, пронизує кожного із нас. Саме від розуміння засадничих істин про будову на 
фундаменті закону та правди, моралі залежатиме і майбутнє України.  

Стан сьогоднішнього українського суспільства, та й не тільки українського, закликає до 
перегляду системи цінностей з установкою на матеріальні блага, акцентуючи увагу звернути на 
справедливість, любові до ближнього, закликає керуватися у вчинках високими моральними 
та християнськими чеснотами. Залежно від того, яка система цінностей переважатиме, у та-
кому напрямку суспільство, економіка будуть розвиватися. Аналіз сучасної  ситуації свідчить 
про популяризацію далеко не духовних цінностей: влада грошей (лише нещодавно прийнято 
заборону ігор на гроші в ефірі); поширення книг на тематику «як швидко розбагатіти»; пере-
насичення насильницькою літературою та антипатріотичність  кінофотодокументів, перетво-
рення медіа культури у шоу-культуру, формування негативного образу заможної людини тощо. 
Сучасний стрімкий розвиток ЗМІ визначається, головним чином, новинками у сфері застосу-
вання нових мультимедійних засобів і технологій, тобто формою, а не системним зв’язком та 
гармонією у структурі, функціональній, змістовій організації мультимедійної культури.  

Безперечно,  кожне суспільство формує свою систему цінностей... Логічним видається 
звернення уваги на  традиційні духовні цінності, що слугували високими орієнтирами не 
одного покоління. Ретроспективний аналіз доводить потребу вибору орієнтації суспільства 
на цінності, що грунтуються на християнських та високоморальних чеснотах: «поводити-
ся з іншими так, якби ти хотів, щоб поводилися з тобою»,  «бачити за людиною найви-
щу цінність, а не засіб досягнення мети», «не чинити аморально ні за яких обставин» 
та багато інших, що концентруються навколо любові, справедливості, взаємодопомоги. 
Вочевидь, використання засобів масової інформації, освітніх осередків для популяризації 
моральних чеснот є цілком виправданим як для загального поступу, так для розвитку 
економіки. Вагомішим у цьому векторі стане поведінка кожного з нас, кожен день, у будь-
якій ситуації, у вирішенні будь-якого соціального питання, слідуючи максимам Кейнса, 
який визнавав, що навіть економічна діяльність має не лише раціональну мотивацію, але 
й значна частина обумовлена ірраціональним началом, зокрема довірою, справедливістю. 
Стратегічним завданням як освіти, так і ЗМІ є закріплення позитивних моральних уста-
новок і моделей поведінки, збереження національних традицій, вихованні молоді в дусі 
інтелектуальної свободи і громадянської відповідальності;  виховання патріотизму, 
національної злагоди, поваги до родинних цінностей, популяризація високоетичних норм 
поведінки, стимулювання меценатства української культури. 

Духовність є відображенням оточуючого світу у нашому серці і свідомості. У свій 
час М.Веберу вдалося показати позитивний вплив на економічне життя Західної Європи 
релігії, зокрема протестантства. Релігійна мотивація складає одну із найбільш глибоких 
духовних структур, що впливає на соціальну поведінку особистості. У контексті святку-
вання 1025-річчя хрещення Русі, підкреслимо, що релігійна мотивація ніколи не щезала з 
української орбіти, а з давніх віків свідчила про позитивну картину релігійності української 
спільноти.  До цього хочеться додати слова І. Франка, який у свій час наголошував, що «ми 
мусимо навчитися чути себе українцями, … поперед усього пізнати ту свою Україну, … 
щоб ми розуміли всі прояви її життя…».  

Тому, дорогий першокурснику, ти вливаєшся  в Університетську родину, яка має славні традиції, 
і велике майбутнє. Хочеться Тобі побажати зберігати і розвивати ідею Університету як самостійного 
інтелектуально-наукового центру, як простору нового знання. Історична практика підтверджує 
вагомість університетських проектів, де формується нова наукова думка, де виховуються 
інтелектуали, де це є центр свободи, поваги до людської гідності, нагода розвивати лідерські здібності. 
Отож, Ти зможеш не лише засвоювати певну суму знань, а навчишся вчитися, продукувати нові ідеї. 
Акценти на наукову–дослідну 
діяльність кадрового складу 
Університету дозволять Тобі зро-
стати в атмосфері «досліджуючи 
– навчаємо». Сподіваємося, що 
університетські традиції вихован-
ня державницького мислення, а 
відтак відповідальності, прище-
плення духовних цінностей, які 
збагачують українську культуру 
стануть Твоїми. В добру путь! 

Оксана Гомотюк, д.і.н., 
 завідувач кафедри 

документознавства, 
інформаційної діяльності та 

Українознавства

марта кізима - студентка 1-го курсу 
Україно-німецького економічного фа-
культету (спеціальність «міжнародні 
економічні відносини»). із золотою 
медаллю закінчила Тернопільську 
ЗоШ №16. 

- мрію здобути фах економіста-
міжнародника та досконало вивчити 
ще кілька іноземних мов. сподіваюся 
на цікаві зустрічі з новими друзями 
та насичене незабутніми враженнями 
студентське життя!

владислав вальків – першокурсник 
юридичного факультету, закінчив ЗоШ 
№3 м.Тернополя, захоплюється музи-
кою, займається вокалом, любить по-
дорожувати. 

- я зробив вибір професії: хочу 
реалізувати себе в юриспруденції і 
надіюся, що першою сходинкою до мрії 
стане саме ТнеУ.

слово перШокУрсникам

гордісТь УніверсиТеТУ!
Тетяна возьна, студентка Україно-

німецького економічного факультету 
- стипендіат президента України!
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керівницТво УніверсиТеТУ

проректор з наукової роботи

Задорожний 
Зеновій-михайло васильович

контакти:
Тел. +38 (0352) 475059; внутр. 11122

перший проректор

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

ректор Тернопільського національ-
ного економічного університету 

крисоваТий андрій ігорович
контакти:e-mail: kai@tneu.edu.ua 
Тел. +38 (0352) 475051; внутр. 11140

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

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

проректор з питань соціально-
економічного розвитку 

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

проректор з науково-педагогічної 
роботи (територіально відокремлені 

структурні підрозділи; 
акредитація; ліцензування)

жУравель григорій павлович
контакти:e-mail: zhrp@tneu.edu.ua
Тел. +38 (0352) 475056; внутр. 11123

гімн
Тернопільського національного 

економічного університету

слова марії Баліцької
музика остапа гавриша

У Терен-полі є національний
економічний університет!

Звучить сміливо заклик тріумфальний –
вперед – до знань! 
до успіхів – вперед!

Тут сивочолі, мудрі професори
передають свій досвід і знання,
і наукові їх зростають школи –

одне з найбільших вузу надбання.

приспів: 
Упевнено, гідно, велично

підтримуєм твій стрімкий лет…
слався, економічний

національний Університет!

в економічнім університеті
Зібралась молодь – України цвіт!

випускники численних факультетів
репрезентують нас на цілий світ.

всесвіт зове і ждуть нові вершини!
нам сонце щедро осяває шлях…

вперед – до знань! 
до успіхів – невпинно!

прославим Alma-mater у віках!

приспів.

проректор з науково-педагогічної 
роботи (організаційні питання)

Брич василь ярославович
контакти:e-mail: v_brych@mail.ru
Тел. +38 (0352) 475057; внутр. 11400
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- Андрію Ігоровичу, 15 березня  ц.р.  –  на 
конференції трудового колективу ТНЕУ 
-  із кількістю 246 голосів «за» (4 проти, 
1 – недійсний) Ви  були обрані  ректором  
Тернопільського національного економічного 
університету і є наймолодшим ректором 
чи не в усій Україні. Скажіть, будь ласка, чи 
легко бути ректором?

- Народна мудрість стверджує, що 
легкого хліба не буває… Я знав, яку ве-
лику відповідальність беру на себе, але, 
повірте, вона мені під силу.

- Ви стали ректором одного з найпрес-
тижніших вищих навчальних закладів 
України у час, коли і в університеті, і взагалі 
у вищій освіті України є певні проблеми…

- Якщо вовка боятися, - то навіщо до 
лісу йти… 

Проблеми були, є і будуть – таке життя. 
Проблем не варто боятися, а потрібно 

шукати шляхи їх розв’язання. 
Особисто я знаю, як розв’язати пробле-

ми і навіть подав до Міністерства освіти 
і науки свої пропозиції, зокрема, про-
симо Міністерство переглянути систему 
оцінювання знань студентів при вступі до 
магістратури і зробити його незалежним 
задля того, щоби продовжували навчання 
лише найкращі студенти.

- А тепер запитання до Вас, як людини, 
яка ще у студентські роки організувала 
Раду молодих вчених Тернопільського 
національного економічного 
університету, котра має неабиякий ав-
торитет на міжнародному рівні і гарні 
власні традиції; створила і очолила ка-
федру податків і фіскальної політики у 
складі факультеті фінансів університету 
і вишукує можливості працевлаштування 
випускників рідкісної спеціальності: де Ви 
берете ідеї?

- Ідеї диктують вимоги часу – потрібно 
вміти їх прочитати… 

Однак, вважаю, що мало придума-
ти щось чи внести певні пропозиції, - 
потрібно створити умови і зробити усе 
для того, щоби ідеї були втілені у життя. 

Іншими словами: ти придумав – ти 
маєш знати, як це зробити реально. 

А це вже вищий рівень мислення, коли 
присутнє почуття відповідальності  - за 
думку, за слово, за вчинок.

Андрій КрисовАтий:
«сТУденТи Тернопільського 

національного економічного 
УніверсиТеТУ - креаТивні, 

енергійні, сміливі, впевнені У 
соБі, акТивні і жиТТєрадісні!»
Навчання у Тернопільському національному економічному 

університеті   є унікальною можливістю для молодих людей  не лише ста-
ти висококваліфікованими фахівцями, а й реалізувати усі свої талан-
ти, - вважає ректор університету, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри податків і фіскальної політики Андрій Ігорович Кри-
соватий, який знайшов у своєму щільному робочому графіку вільний час і, 
завітавши до редакції газети ТНЕУ «Університетська думка»,  поділився  
думками-планами, які він готовий втілити у життя.
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- Читачам «Університетської дум-
ки» цікаво: що на сьогодні є найбільшою 
гордістю Андрія Крисоватого?

- Андрій Крисоватий, у першу чер-
гу, гордиться своєю родиною, тішиться 
(усміхається - примітка редакції)  
першою онучкою... Але відколи я 
став ректором, то горджуся великою 
університетською родиною – мудрими, 
досвідченими викладачами, креативни-
ми і цілеспрямованими студентами, які 
усвідомлюють, заради чого прийшли до 
вищого навчального закладу…

- Андрію Ігоровичу, Ваш  попередник і 
Учитель – світлої пам’яті Сергій Ілліч 
Юрій, окрім навчання, науки і культури, 
велику увагу приділяв й спорту…

- Спорту в Тернопільському національ-
ному економічному університеті 
приділялося і приділятиметься багато 
уваги, насамперед, тому, що наші сту-
денти-спортсмени є гордістю не лише 
університету, а й держави. 

Нещодавно наші студенти взяли 
участь в Універсіаді , яка  проходила у 
Казані (Росія), на якій – вперше в історії 
університету!  вибороли шість медалей: 
одну золоту, дві срібних і три бронзових 
й були високо пошановані Президентом 
України Віктором Януковичем.

- Які новинки підготував своїм студен-
там ввірений Вам університет?

- Перспектива паралельного навчання 
в університеті, тобто можливість отрима-
ти дві спеціальності одночасно – це ново-
введення, яке, переконаний, сприятиме 
підвищенню рівня якості знань наших 
студентів і, в подальшому, працевлашту-
вання, адже сьогодні чимало професій є 
дотичними, наприклад економіка немож-
лива без юридичного підґрунтя, і навпаки, 
нинішній фахівець з юриспруденції має до-
бре розумітися в питаннях економіки. І такі  
виняткові можливості  отримання двох 
дипломів (один, навчаючись стаціонарно, 
другий – навчаючись заочно) мають сту-
денти Тернопільського національного 
економічного університету. Тепер справа 
лише за їхньою жагою до знань.

- Андрію Ігоровичу, що плануєте запровади-
ти у новому навчальному році: для студентів, 
для викладачів, для університету…

- Ректорат нашого університету замис-
лився над тим, як вибудувати стосунки 
зі студентами, щоби вони були не лише 
об’єктом навчального процесу, а його ак-
тивними учасниками. 

Запропонували, скажімо, складати 
іспит потоком одночасно усім викладачам 
тієї чи іншої кафедри. 

Це, на нашу думку, унеможливить 
суб’єктивний вплив викладача на 
оцінювання знань студентів. 

Нарікання з цього приводу, на жаль, 
поки що трапляються… 

Студенти спочатку сприйняли таку 
пропозицію, як кажуть, у штики. 

Зрозуміло, адже їм доведеться вчити 
предмет, а не шукати шляхи, як «домови-
тися» з викладачем. Але хіба може оцінка 
бути вищою за самі знання?! 

Експерименти ми провели під завісу 
минулого навчального року: дали 

можливість студентам вибирати предмет, 
який вони складали потоком… 

Ми не хочемо викликати недовіру сту-
дента до викладача, але, водночас, це є та-
кож приводом для деяких викладачів за-
думатися над своїм професійним рівнем.

- Андрію Ігоровичу, Ви є ректором 
вищого навчального закладу, який, сво-
го часу, закінчили самі і відтоді, фак-
тично,  постійно співпрацюєте зі сту-
дентською молоддю... Скажіть, будь 
ласка, якою, на Вашу думку,  є сучасна 
молодь Тернопільського національного 
економічного університету?

- Молодь Тернопільського націона-
льного економічного університету - креа-
тивна, енергійна, смілива, впевнена у собі, 
активна і життєрадісна! 

Радію, що в університеті є чимало яскра-
вих, обдарованих особистостей, які своєю 
активністю і наполегливістю у навчанні, в 
науці, в культурі, у спорті створюють по-
зитивний імідж не лише собі, а й усьому 
нашому навчальному закладу.  

- 1 вересня до нашого університету при-
йдуть першокурсники, які виявили бажан-
ня стати економістами, фінансистами, 
бухгалтерами, банкірами, менеджерами, 
маркетологами, фахівцями з податкової 
чи митної справи, юристами… Що може 
гарантувати їм ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор Андрій Кри-
соватий?

- Студентам Тернопільського націона-
льного економічного університету можу 
гарантувати якісне, цікаве, креативне 
навчання – не лише заради диплома, а, 
передусім, заради знань і можливості 
реалізувати себе в реальному житті. 

Студенти повинні знати: тут про них 
думають і створюють умови для того, 
щоби вони думали самі і вчилися при-
ймати рішення.   

- Дякую за цікаву розмову. Нехай усі 
Ваші задуми здійсняться!

З ректором  ТНЕУ розмовляла 
Марія Баліцька, 

головний редактор газети 
«Університетська думка»
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Михайло ЧорНий:

«сТУденТи, які прийШли до 
УніверсиТеТУ За Знаннями, 

одраЗУ ЗроЗУміюТь переваги 
кредиТно-модУльної сисТеми 

оцінювання Знань!»

Відкритість до міжуніверситетського спілкування є запо-
рукою успіху вищого навчального закладу. Тернопільський 

національний економічний університет  має  творчі, 
освітянські та наукові зв’язки з університетами Канади, США, 
Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Болгарії, 
Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, 
Іспанії, Ірландії, Російської Федерації, Швейцарії, Австрії, Білорусі 
тат інших країн. У 2007 році ТНЕУ вступив до Європейської 
Асоціації Університетів. Вагомим здобутком навчального закладу є членство низки науковців університету в Європейській 
асоціації міжнародної освіти (м. Амстердам, Нідерланди, 1999). У 2008 році важливим аспектом світового визнання досягнень 
професорсько-викладацького колективу ТНЕУ стало приєднання вищого навчального закладу  до світової університетської 
спільноти й підписання ректором Великої хартії університетів. У квітні 2011 року ТНЕУ удостоєний  почесного звання «Лідер 
національної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність і нагороджений золотою медаллю в номінації «Міжнародне 
співробітництво в галузі освіти». У травні 2011 року Тернопільський національний економічний університет нагороджено 
Сертифікатом Якості Швейцарського Інституту Стандартів Якості «International Quality Certificate» (SIQS). У листопаді 
2011 року Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України університет нагороджено дипломом та золотою медаллю в 
номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи».

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

– Михайле Петровичу, першокурсники 
нашого універистету, які у школах навча-
лися за 12-бальною системою, змушені як-
найшвидше вникнути в суть оцінювання 
знань у ТНЕУ. Давайте, допоможемо їм і 
розтлумачимо те, що вони повинні знати 
найперше…

– Найперше, першокурсники повинні 
усвідомити, що вони стали студентами пре-
стижного вищого навчального закладу, який 

має власні традиції, систему оцінювання 
знань, статут, гімн. Вірю, що  студенти, які 
прийшли до Університету за знаннями, одразу 
зрозуміють переваги кредитно-модульної си-
стеми оцінювання знань.

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

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

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

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

Порядок унормовує основні принципи 
організації поточного,  підсумкового та 
триместрового (семестрового) контролю 
знань студентів, на яких поширюється дія 
Тимчасового положення про організацію 
навчального процесу в кредитно-модуль- 
ній системі підготовки фахівців у 
Тернопільському національному еконо-
мічному університеті, а також методи-
ку переведення показників академічної 
успішності студентів ТНЕУ в національну 
шкалу та шкалу ECTS.

– Скажіть, будь ласка, які ж основні прин-
ципи організації поточного, підсумкового 
модульного та семестрового контролю

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

- Дякую за розмову.

Системою оцінювання знань 
студентів ТНЕУ цікавилася 

Марія БАЛІцьКА
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Адреса: м.Тернопіль, 
вул. Бережанська, 4, корпус 9

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

Бібліотека  Тернопільського національ-
ного економічного університету – важ-
ливий структурний підрозділ вищого 
навчального закладу, де сконцентровані 
джерела інформації. Головне завдан-
ня бібліотеки університету: сприяти 
особистісно-орієнтовній освіті, дати ко-
ристувачам високоякісну новітню інфор-
мацію, забезпечити вільний доступ до 
світових інформаційних джерел, форму-
вати знання в сфері інформаційної куль-
тури майбутніх спеціалістів.

Схема розміщення відділів 
головного корпусу бібліотеки

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

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

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

(кімната №32)

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

Санітарний день інших відділів бібліотеки – останній вівторок місяця.

БіБліоТека

директор казимир воЗьний, 
к.е.н., доцент

Книги завжди посідали особливе місце в житті людини. Вони - незамінні супутники 
кожного, хто прагне розвитку особистості та інтелектуального збагачення. 

Дарунки Бібліотеці — надзвичайно давня форма доброчинності та надійне джерело 
поповнення фонду. Приємно, що є люди, які розуміють ціну книги і намагаються цим 
скарбом поділитися з ближнім. 

У 2013 році бібліотеці Тернопільського національного економічного університету 
свої книги подарували: Крисоватий, А. І.  Новітня парадигма преференційного оподат-
кування: монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.; 
Гаврилишин, П. М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.): монографія 
/ П. М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246 с.; Мачуга, Н. З.  
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних по-
слуг в Україні: монографія / Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.; Дзюба П. 
В. Рогач, О. І.  Міжнародний інвестиційний менеджмент: підручник / О. І. Рогач, П. В. 
Дзюба. – К. : Київський університет, 2011. – 495 с.; Фаріон М. М.  Фаріон, І. Д.  Облік в 
сфері послуг : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль 
: ТНЕУ, 2010. – 394 с.; Фаріон, І. Д. Управлінський облік: підручник / І. Д. Фаріон, Т. 
М. Писаренко ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 850 с.; Дацків, І. Б. 
Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії: монографія / І. Б. 
Дацків. – Тернопіль: Крок, 2013.–621 с.; Чайковський, Я. І.  Платіжний оборот і грошо-
вий обіг : навч. посіб. / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 336 с.; Костецький, 
Я. І. Соціальна статистика : навч. посіб. / Я. І. Костецький. – Тернопіль : Економічна 
думка, 2011. – 260 с. 

Бібліотека вдячна всім за безцінні дарунки та добру справу.
Алла Панчук, 

заступник директора бібліотеки

книги – морська глиБина…

Режим роботи бібліотеки
• Абонемент наукової літератури: 
понеділок-п’ятниця з 9 до 19 год., субота 
– з 9 до 17 год. Неділя – вихідний день
• Читальний зал: понеділок-п’ятниця з 9 
до 20 год., субота – з 9 до 17 год. Неділя – 
вихідний день

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

Санітарний день головного корпусу 
бібліотеки – остання середа місяця.

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ – 
ДРУжНИЙ КОЛЕКТИВ!

Шановні першокурсники-2013, вітаю 
вас із тим, що відтепер ви –  студен-
ти Тернопільського національного 
економічного університету. Попов- 
нивши нашу велику Університетську 
родину, ви повинні усвідомлювати, що 
саме від вас та ваших вчинків зале-
жить майбутнє групи, факультету й 
Університету в цілому. 

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

Антон Шевчук, 
голова профспілкового комітету 

студентів Університету
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Шостого липня 2013 року в м. Казань (Російська Федерація) стартувала одна з 
наймаcштабніших подій у спортивному житті – ХХVІІ Всесвітня літня Універсіада.

 Уперше в історії ігор у спортивну програму Універсіади ввійшли одночасно 27 видів 
спорту. Тринадцять обов’язкових: легка атлетика, баскетбол, фехтування, футбол, 
спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, плавання, стрибки у воду, водне 
поло,настільний теніс, теніс і волейбол. Казань запропонувала для включення в спор-
тивну програму рекордне число додаткових видів спорту – 14 : бокс, стрільба, синхронне 

плавання, академічне веслування, веслування на байдарках та каное, самбо, боротьба 
на поясах, шахи, важка атлетика, регбі-7, хокей на траві, бадмінтон, пляжний волейбол. 

У Казані розігрується рекордна кількість медалей – понад 300 комплектів. Всесвітня 
літня Універсіада цього року зібрала більше 13 тисяч спортсменів із132 країн-учасниць.

Україну на ХХVІІ Всесвітній літній Універсіаді представляють 370 спортсменів із 
65 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які беруть участь у змаганнях 
з 25 видів спорту. У складі збірної команди України боролися за золоті нагороди поїхав 
21 спортсмен від Тернопільської області. 

Делегацію студентів-спортсменів Тернопільського національного економічного 
університету очолив ректор Андрій Ігорович Крисоватий. На Універсіаді наш вищий 
навчальний заклад представляли: Телешко Сергій (баскетбол), Лівач Марія (боротьба 
вільна), Шишлан Олександр, Северин Сергій (боротьба греко-римська), Ілитчук Михай-
ло, Куницька Олена, Остап’юк Марія (боротьба самбо), Хлян Марія (важка атлетика), 
Бурдун Андрій, Картошкін Микола, Колесник Андрій, Гевондян Шушана (дзюдо), Каз-
бан Артем, Тесленко Денис, Стребков Іван, Лупу Наталія, Тітімець Ганна, Скрипак Ольга, 
Князєва Ганна (легка атлетика), Кривицька Олена (фехтування), Калініна Ольга (шахи).

Президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно відкрив Універсіаду – 
2013, її вогонь був запалений на самому стадіоні.

 Смолоскип стадіоном пронесли чемпіон Універсіади 1961 року Юрій Фуніков, при-
зер молодіжних чемпіонатів світу з хокею Наіль Якупов, дворазова чемпіонка планети із 
волейболу Катерина Гамова, чотириразовий тріумфатор Паралімпійських ігор у лижних 
гонках та біатлоні Ірек Заріпов, а також олімпійський чемпіон із дзюдо Тагір Хайбулаєв.

Студенти ТНЕУ повернулися до України з нагородами, адже на трибуні за них вболівав 
ректор нашого університету. Багатотисячна родина університету  також вболівала за наших 
студентів-спортсменів, бажаючи їм сили духу, витривалості, мужності й віри у власні сили.

Спортивне життя ТНЕУ представляє  Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ххVіі всесвіТня ліТня УніверсіадавіТаємо!
Президент України Віктор Януко-

вич підписав Указ про відзначення дер-
жавними нагородами призерів ХХVІІ 
Всесвітньої літньої Універсіади в Казані 
та їхніх тренерів. Серед нагородже-
них – 6 представників Тернопільського 
національного економічного університету. 

 За досягнення високих спортивних 
результатів на ХХVІІ Всесвітній літній 
Універсіаді в Казані (Росія), виявлені 
самовідданість та волю до перемоги, 
піднесення міжнародного авторитету 
України  орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня нагороджено чемпіонку з легкої 
атлетики, студентку Тернопільського 
національного економічного 
університету Анну Тітімець.

 Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 
відзначено срібну призерку з дзюдо, сту-
дентку ТНЕУ Шушану Гевондян, брон-
зову призерку з фехтування, студентку 
ТНЕУ Олену Кривицьку, срібну призер-
ку з боротьби самбо, студентку ТНЕУ 
Олену Куницьку.

 Медаллю «За працю і звитягу» нагород-
жено бронзового призера з боротьби сам-
бо, студента ТНЕУ Михайла Ілитчука 
та бронзову призерку з вільної боротьби, 
студентку ТНЕУ Марію Лівач.

 Вітаємо видатних спортсменів ТНЕУ, 
щиро віримо у їхні подальші здобутки 
і бажаємо спортивного запалу, волі до 
перемоги та підкорення нових висот!
підсУмки всесвіТньої Універсіади 
для Тернопільських сТУденТів

Ось і закінчилась XXVII Всесвітня літня Універсіада. Цього року з 6 по 17 липня свято сили, краси і справжніх емоцій приймала 
спортивна столиця Російської Федерації — Казань.

Учасниками Всесвітньої Універсіади в складі збірної України стали 17 спортсменів з Тернопільщини — студентів Тернопільського 
національного економічного університету (14 студентів) та Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка 
(3 студенти). Наші студенти змогли положити в копілку збірної 6 медалей.

Уже на третій день змагань студентка Тернопільського національного економічного університету чемпіонка Світу, майстер спорту 
України міжнародного класу з легкої атлетики Ганна Тітімець здобула перемогу і перша з наших спортсменок піднялась на найвищу 
сходинку п’єдесталу. Їй не було рівних у бігу на 400 м з бар’єрами, які вона подолала за 54,64 с.

Того ж дня Шушана Гевондян, також студентка Тернопільського 
національного економічного університету — майстер спорту України 
міжнародного класу з дзюдо, неодноразова чемпіонка та призерка 
міжнародних арен, змогла порадувати нас «сріблом», у фінальному поєдинку 
вагової категорії до 57 кг, поступившись лише представниці із Бразилії.

У складі української збірної з фехтування на шпагах виступила ще одна 
студентка ТНЕУ Олена Кривицька, спортсменки у боротьбі за третє місце 
перемогли команду Польщі із рахунком 40:39 та здобули бронзові нагороди.

Радісні новини надходили із палацу єдиноборств «Ак Барс». У боротьбі 
самбо серед жінок (вагова категорія 48 кг) Олена Куницька здобула «срібну» 
медаль, поступившись «господарці» змагань, росіянці Олені Бондарьовій. А 
серед чоловіків у ваговій категорії до 57 кг Ілитчук Михайло виборов «брон-
зу», поступившись лише представнику Монголії. На цій же спортивній арені, 
на борцівському килимі «бронзову» нагороду отримала Марія Лівач. При-
зери – студенти Тернопільського національного економічного університету.
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П’ятсот сімдесят спортсменів з 27 регіонів України були учасниками Чемпіонату України та 
Чемпіонату України серед молоді з легкої атлетики, який проходив з 23 по 27 липня у Донець-
ку. Виступ команди Тернопілля, серед яких спортивний п’єдестал підкорювали і студенти 
Тернопільського національного економічного університету, виявився надзвичайно вдалим.  Із осо-
бистим рекордом 13.53,43 хв у бігу на дистанції 5000 м перше місце серед молоді виборов студент 
ТНЕУ Іван Стребков. Цей результат дозволив спортсменові посісти четверту позицію у загальному 
заліку серед дорослих.  Студентка ТНЕУ Анна Тітімець у бігу на дистанції 400 м з бар’єрами вибо-
рола упевнену перемогу у загальному заліку серед дорослих.  

На дистанції 400 м студентка ТНЕУ Ольга Ляхович посіла перше місце серед молоді та третє – у 
загальному заліку серед дорослих.  Студентка ТНЕУ Долшкова Юлія здобула перемогу на дистанції 
100 м з бар’єрами серед молоді та друге місце серед дорослих.  Студент ТНЕУ Костів Богдан у 

метанні молота з результатом 1500 м посів дру-
ге місце. У стрибку в довжину студентка ТНЕУ 
Твердохліб Маргарита посіла третє місце.

 На дистанції 3000 м з перешкодами студент 
ТНЕУ Лисенко Сергій  посів третє місце.

 Пишаємося здобутками спортсменів на-
шого вищого навчального закладу, усією 
університетською родиною вболіваємо за них 
та бажаємо невичерпної наснаги, легких стартів, 
волі до перемоги та нових спортивних здобутків 
на славу Тернопільського національного 
економічного університету! 

Поєдинками у Тернополі  завершилася ХІ 
літня Універсіада України з волейболу серед 
жіночих команд. Команда Тернопільского 
національного економічного університету 
«Галичанка-ТНЕУ» зупинилася лише за 
крок до медалей найвищого ґатунку, по-
ступившись у запеклій боротьбі студент-
кам Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (2:3). Тер-
нополянки в актив області та рідного ВНЗ 

здобули 396 очок. Третє місце Універсіади та 
бронзові нагороди отримали спортсменки 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. Сковороди. 

Переможці та призери були нагороджені 
грамотами, медалями та кубками Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України. 

Ьажаємо «Галичанці-ТНЕУ» перемог!!!

У Дніпропетровську відбувся особистий 
Чемпіонат України з веслування на байдарках 
і каное. Згідно регламенту змагань, спортсме-
нам дозволялося створювати збірні екіпажі 
човнів, щоб найкращий представляв Україну 
на Чемпіонаті світу, який наприкінці серпня 
пройде в місті Дуйсбург (Німеччина).

 Тернополянин Олег Тарновський разом із 
полтавчанином Олександром Сівковим ство-
рили екіпаж каное-двійки, щоб поборотися за 
першість на Чемпіонаті. На дистанціях 1000 
та 500 метрів Олег та Олександр фінішували 
третіми, а на 200-метровій дистанції їм 
дісталася срібна нагорода. Ще одну «бронзу» 
Олег Тарновський виборов в естафетній гонці 
в каное-одиночці 4х200 метрів.

 Щиро вітаємо Олега з вагомими досягнен-
нями і бажаємо міцного здоров’я, невичерпної 
сили волі та нових знакових перемог!
перемога 
на міжнародних 
Змаганнях У поЗнані!

чоТири медалі на 
чемпіонаТі України 
ЗдоБУв сТУденТ ТнеУ 
олег ТарновськийсТУденТки-волейБолісТки 

УніверсиТеТУ – сріБні приЗерки хі 
ліТньої Універсіади України

Успіх наШих спорТсменів-сТУденТів на 
чемпіонаТі України З легкої аТлеТики

На чемпіонаті Європи з веслування на бай-
дарках і каное серед молоді та юніорів, який за-
вершився в польській Познані, двоє студентів 
Тернопільського національного економічного 
університету зробили максимум для того, аби, 
нехай і через двадцять років після досягнення 
Сергія Двулята, представники місцевої школи 
веслування зійшли на п’єдестал престижних 
міжнародних стартів. Старший із них – Олег 
Тарновський – став чемпіоном Європи серед 
молоді у складі каное-четвірки на дистанції 1000 
метрів. А другокурсник Ельнур Ахадов на цій же 
дистанції разом з партнерами по юніорському 
квартету каноїстів виборов «срібло».  До речі, 
Олег Тарновський досить непогано виступив й в 
індивідуальних змаганнях - він у вирішальному 
запливі на 1000 метрів фінішував п’ятим. 

Шановні першокурсники, пред-
ставляємо вам види спорту, які куль-
тивуються в університеті за сприян-
ням студентського спортивного клубу 
«Універ», і де ви зможете самовирази-
тися і самозреалізуватися:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зимові види спорту: 
лижні перегони, біатлон, сноуборг – 
керівники Михайло Андрійович ФЕНиК 
(0352) 53-60-99: 
Ірина Володимирівна МЕРКУШиНА 
(067-3535886).

створено належні умови для підвищення спортивної майстерності!
На території Студентського містечка 

університету знаходяться два майданчики зі 
штучним покриттям для занять з міні-футболу.  

У гуртожитку №5 (вул. Львівська 9) знахо-
диться  зал спортивної аеробіки та фітнесу 
(керівник Наталія Борисівна ВЕжНАВЕЦЬ, 
тел. 098-4767337);  зал східних єдиноборств 
(керівник Роман Станіславович ЦиКВАС, тел. 
067-3522628). 

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

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

Спорт – це престиж нації,  слава держави, посол у 
міжнародному співтоваристві народів! 

У ТнеУ оБдарованим юнакам і дівчаТам 
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Понад 160 курсантів-студентів Тернопільського національного 
економічного університету 27 липня 2013 року урочисто склали військову 
присягу на вірність українському народові на плацу 11-ї окремої 
гвардійської артилерійської бригади 13-го армійського корпусу сухопутних 
військ Збройних сил України, що поблизу Тернополя, і їм було присвоєно 
військове звання «молодший лейтенант запасу».

 Передували цій урочистій події два роки навчання на військовій кафедрі, 
крім того, студенти провели місяць на польових зборах, після чого успішно 
склали державний іспит. 

 Студенти, що прийняли військову присягу, пройшли урочистим мар-
шем, продемонструвавши чіткий стройовий крок та військовий вишкіл. 
Традиційно, ко-
жен з молодих 
людей мав наго-
ду кинути моне-
ту «на щастя».

 Кульмінацією заходу став ви-
ступ талановитого співака, сту-
дента ТНЕУ Едуарда Романюти, 
який теж склав військову при-
сягу. Пісня була присвячена усім 
матерям військових. Спершу 
на імпровізовану сцену до сина 
вийшла мати Едуарда, а згодом 
кожен із випускників військової 
кафедри підійшов до своєї матері 
зі словами вдячності за любов, 
піклування та турботу.

 У всіх глядачів та гостей ця незабутня подія залишила лише найприємніші спогади. Адже 
військова присяга – це трепетне та урочисте свято не лише для студентів, але й для батьків, 
викладачів, друзів, які розчулено споглядали за змужнілими синами, учениками та товаришами.

 Шановні випускники військової кафедри ТНЕУ! Упевнені, що сказані слова присяги гар-
туватимуть і зміцнюватимуть Ваш дух, пам’ятайте, із них починається Ваше доросле життя. 

 Бажаємо Вам завжди залишатися вірними своєму слову, наполегливо опановувати нові 
знання. Бережіть і примножуйте кращі традиції українських військових та гідно несіть 
славне ім’я студента Тернопільського національного економічного університету! 

Нехай слова присягидарують наснагу і силу не лише в цей день, а і на всьому Вашому 
життєвому шляху!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ценТр підгоТовки офіцерів ЗапасУ

ТнеУ віТає своїх офіцерів - молодШих лейТенанТів ЗапасУ

Присягу на вірність народу України складає 
курсант   центру підготовки офіцерів 

запасу ТНЕУ - ЗНА- 47 Святослав Руський  
(група СКС-41, ФКІТ) 

Одним із структурних підрозділів ТНЕУ є центр підготовки 
офіцерів запасу, який готує офіцерів запасу за декількома 

військово-обліковими спеціальностями. центр підготовки 
офіцерів запасу тісно співпрацює з провідним військовим на-
вчальним закладом  Збройних сил України - Академією сухопутних 
військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. У центрі підготовки 
офіцерів запасу проводиться навчально-виховна та методич-
на діяльність з військово-професійної підготовки студентів 
університету, які виявили бажання отримати військову 
підготовку за програмою офіцерів запасу. Ректор Тернопільського 
національного економічного університету, професор Андрій Кри-
соватий, вітаючи курсантів із присвоєнням їм військового зван-
ня «молодший лейтенант запасу», наголосив, що  Тернопільський 
національний економічний університет - єдиний у місті вищий 
навчальний заклад, який паралельно  з основною спеціальністю 
дає змогу молодим людям здобути військову освіту та викори-
стати, за бажанням, свої знання для служіння на офіцерських посадах у різних силових структурах нашої держави.

Очолює Центр підготовки офіцерів за-
пасу ТНЕУ полковник Володимир Гукалюк, 
який сьогодні на шпальтах нашої газети 
розповідає, що потрібно студентам для 
того, аби навчатися у Центрі підготовки 
офіцерів запасу ТНЕУ:

- Студент, насамперед, має виявити ба-
жання навчатися на військовій кафедрі. 
Відтак, із числа бажаючих професіонали 
відбирають студентів з урахуванням їх 
моральних та ділових якостей, за резуль-
татами їхньої успішності; за висновками 
військово-лікарської комісії… 

- Стройовий вишкіл завжди підкреслює 
осанку молодих людей… Володимире 
Івановичу, скажіть, будь ласка, чи мож-
на вважати, що ви готуєте майбутніх 
командирів підрозділів, і що, власне, є 
предметом військової підготовки?

- Предметом військової підготовки 
є: вивчення основ педагогічної теорії, 
організації та методики реалізації мора-

льно-психологічного та виховного впливу 
на військовослужбовців та військові ко-
лективи з метою формування у них висо-
ких моральних і бойових якостей, бойової 
майстерності, розвитку їх розумових 
сил, необхідних для високої професійної 
підготовки; вивчення Статутів Збройних 
Сил України затверджених Верховною Ра-
дою України 24 березня 1999 р., які є зводом 
законів, що регламентують взаємовідносини 
між військовослужбовцями, їх життя, по-
бут і службову діяльність; удосконалення 
стройового вишколу, отриманого під час 
початкової військової підготовки; підготовка 
майбутнього командира взводу (роти) до 
управління строєм; вивчення основних 
стройових прийомів; навчання студентів 
вмілому і повному використанню високих 
вогневих можливостей зброї в різних умо-
вах ведення бойових дій; оволодіння спосо-
бами вивчення і оцінки місцевості в полі та 
за топографічною картою і т.ін...

- Володимире Івановичу, коли студен-
там дають у руки зброю?

- Студенти під час навчання наби-
рають навиків  для виконання вправ зі 
стрілецької зброї, а також знайомляться з 
іншими видами озброєння; вивчають бу-
дову бронетранспортера, бойової маши-
ни піхоти, артилерійських систем…

- Що може стати причиною відраху-
вання студента із військової кафедри?

- Якщо студент порушує правила 
внутрішнього розпорядку чи не виконує 
навчальні програми, це може стати при-
чиною його відрахування із військової 
кафедри. 

Однак, студенти Тернопільського 
національного економічного університету 
дорожать навчанням на військовій 
кафедрі, а це свідчить про те, що і ми зро-
били правильний вибір, і що курсанти 
бажають стати справжніми чоловіками!

Розпитувала Марія Баліцька
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У Тернополі гоТУваТимУТь 
спеціалісТів для роБоТи в архівах

Це стало можливим завдяки підписаній угоді про співпрацю між Державним архівом 
Теpнопільської області та Тернопільським національним економічним університетом. 

ТНЕУ – єдиний вуз 
у Західній Україні, в 
якому є кафедра до-
к у м е н т о з н а в с т в а 
та інформаційної 
діяльності. Відтепер 
університет готува-
тиме спеціалістів для 
роботи саме в архівах, 
і допомагатиме йому в 
цьому Державний архів 
Теpнопільської області. 
Студенти зможуть про-
ходити тут практику 
і, можливо, комусь з 
них випаде нагода на-
трапити на важливий 
історичний документ чи 
іншу цікаву знахідку.

Важливе місце у виховному процесі університету займає музей історії, експозиції 
якого за допомогою яскравих речових та документальних матеріалів відображають 
історію та основні етапи становлення вищого навчального закладу. Музей розвиває у 
студентів зацікавленість до майбутнього професійного фаху, повагу до історії свого 
університету, сприяє формуванню наукового світогляду, професійних навиків та ви-
соких морально-патріотичних якостей.

 Музей історії пройшов кілька етапів розвитку, а його відкриттю передував значний обсяг 
роботи, пов’язаний із виявленням, вивченням та систематизацією різноманітних матеріалів 
про економіку краю та історію фінансово-економічного інституту. Започаткуванню му-
зею сприяв наказ №49 від 23.03.1982 року, яким було сформовано комісію з організації 
створення музею історії ТФЕІ. Вона склала перший план збору експонатів, розгорнула їх 
пошук та вирішила питання про відведення кімнати для зберігання та нагромадження 
матеріалу. На базі зібраних матеріалів створювалися тимчасові тематичні виставки, а зго-
дом – музейна експозиція, яку розмістили в одному з приміщень навчального корпусу №3. 
А 30 листопада 1987 року відбулося урочисте відкриття музею.

26 травня 2004 року проведено реорганізацію експозиції, в якій зібрано й виставлено 
понад 1000 експонатів, що ознайомлюють відвідувачів з історією створення університету 
– від відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народно-
го господарства і до сьогодні, з першими викладачами та студентами, державними 
діячами і фахівцями, які є випускниками університету, а також із розвитком та станом 
промисловості Тернопілля, становленням місцевих кооперативних господарств, фабрик, 
банків, тощо... У вересні 2006 року проведено  нову зміну експозицій, після чого музей 
набув наступного вигляду: три художньо оформлені експозиційні відділи, хронологічно 
розділені на 15 розділів. До системи музею також входить кімната фондів та науково-
методичної роботи. З вересня 2008 року музей історії університету та господарства краю 
перетворено в окремий структурний підрозділ ТНЕУ.

У листопаді 2008 року рішенням Вченої ради університету музей перейменовано в музей історії 
Тернопільського національного економічного університету. У серпні 2009 р. проведено черго-
ву реекспозицію музею після чого він набув сучасного вигляду і складається з двох експозицій 
та відділу фондів. За весь час існування музею зібрано понад три тисячі експонатів основного та 
науково-допоміжного фонду. Чимало праці з укомплектування фондів музею було зроблено ви-
кладачами кафедри українознавства, при якій до 2008 року діяв музей. Серед них - М.В Лазарович, 
Р.М. Матейко, Л.А. Радіонова, Т.Т. Вількова, О.В. Стаднійчук, О.В. Богоніс та інші.

В музеї застосовуються різноманітні форми і методи навчально-виховної роботи, 
значна увага приділяється збору, експонуванню пам’яток матеріальної, духовної культу-
ри українського народу. Систематично проводяться екскурсії. Стало доброю традицією 

університету знайомити з 
експозицією музею, а заразом 
з тим і історією вищого на-
вчального закладу студентів 
першого курсу під час так 
званого «тижня ознайомлен-
ня з майбутньою професією», 
а також днів університету, 
днів факультетів, зустрічі 
випускників.

Визнанням досягнень музею 
стало присвоєння йому поста-
новою колегії управління куль-
тури облдержадміністрації 
звання «народний».

Віталій Михайлиця, 
директор музею

цікава ісТорія і неповТорні 
експоЗиції народного мУЗею ТнеУ

СЕРПЕНь

1 - Утворено кафедру філософії (1972)
11 - Наказом міністра вищої і середньої 
освіти УРСР Тернопільський фінансово-
економічний інститут перейменовано 
на Тернопільський інститут народного 
господарства(ТІНГ) (1989)
17 - Створено кафедру інтелектуальної 
власності,  та систем прийняття рішень( 
з 9 липня 2001 року – інтелектуальної 
власності, комп’ютерного та 
інформаційного права) (1999)
18 - Створено науково-дослідний 
інститут інтелектуальних комп’ютерних 
систем (2004)
 28 - Тернопільське відділення Київського 
інституту народного господарства 
реорганізовано у факультет (1967)
29 - Постановою Кабінету Міністрів 
України на базі Тернопільського 
інституту народного господарства утво-
рено Тернопільську академію народного 
господарства(ТАНГ) (1994)
30 - Створено кафедру українознавства 
(зараз кафедра документознав-
ства, інформаційної діяльності та 
українознавства) (1990)
 
ВЕРЕСЕНь

1 - У новоутвореному Тернопільському 
факультеті Київського інституту на-
родного господарства організовано 
перші кафедри: загальнонаукових 
дисциплін, вищої математики і статисти-
ки, фінансово-економічних дисциплін, 
іноземних мов (1967);
організовано кафедри фізичного вихо-
вання, медичної підготовки та цивільної 
оборони(1968);
в ТФЕІ відкрито факультет громадських 
професій(ФГП) для підготовки лекторів 
та журналістів (1969);
створено планово-економічний факуль-
тет (1973);
організовано факультет вечірнього 
навчання (1975); створено кредитно-
економічний факультет (з 2005 року – 
банківського бізнесу (1978);
створено кафедру страхування (1986);
при Інституті міжнародного бізнесу та 
менеджменту ТАНГ спільно з Технічним 
університетом м. Дрезден створено 
Україно-німецький факультет економіки 
та менеджменту(зараз – Україно-
німецький економічний факультет)
(2000);
створено Україно-греко-британський 
факультет міжнародної економіки та 
туризму(зараз – україно-греко-іспанська 
програма з міжнародної економіки та ту-
ризму) (2004);
розпочав свою діяльність Нововолинсь-
кий факультет ТНЕУ (2004)
18 - Засновано кафедру обліку, ревізії і ау-
диту (1992)
21 - Створено кафедри аграрного бізнесу 
та інженерного менеджменту (2000)
25 - Україно-голландська вища школа 
економіки та менеджменту перетворе-
на в Україно-нідерландський факультет 
економіки та менеджменту в складі ІМБМ 
(1995)
26 - Організовано кафедру казначейської 
справи (2002)
29 - Указом Президента України В.А. 
Ющенка Тернопільському державному 
економічному університету надано статус 
національного (2006)

важливі даТи
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Ще теплі вересневі світанки, напнувши нит-
ки бабиного літа, розчиняються у щедрому со-
нячному промінні. Прихід осені завжди дихає 
ностальгією за літом, проте й асоціюється 
у кожного з нас із чимось новим, яскравим, 
радісним – стартом чергового етапу власного 
розвитку. Не є винятком і цьогорічний День 
знань, у який ТНЕУ гостинно відчиняє браму 
для співпраці, і з початком нового навчаль-
ного року у наших університетських стінах 
засвітяться нові обличчя – першокурсники. 

Та, не зважаючи на загальну теплу і друж-
ню атмосферу, привітні усмішки викладачів, 
щирі вітання старшокурсників, для більшості 
новачків через різку зміну оточення перший 
рік навчання дається зазвичай нелегко.

Отож, перше і найважливіше, що можна 
порадити першокурснику – не панікуйте! У 
перші дні й навіть тижні навчання Ви, можли-
во, будете розгубленими, адже все навколо не-
знайоме: одногрупники, педагоги, приміщення. 
Це абсолютно нормальний стан, пов’язаний 
з адаптацією до нових обставин, який швид-
ко мине. У середньому людина адаптується до 
нового середовища 120 днів. Візьміть собі за 
правило виходити з дому (гуртожитку) хви-
лин на 10-15 швидше, ніж того вимагає час на 
дорогу. Заведіть спеціальний блокнот, де запи-
суватимете розклад занять, номери аудиторій, 
комп’ютерних класів, бібліотеки тощо. На-
лаштуйтеся на те, що підготовка 
до сесії починається з першого 
ж заняття! Тож ефективне слу-
хання на лекціях буде не зайвим. 
Навчіться швидко конспектува-
ти. Це нескладно, головне – роз-
робити свою систему символів і 
зрозумілих саме Вам скорочень. 
Пам’ятайте, що, конспектуючи, 
Ви не пишете диктант, тому не 
потрібно записувати за виклада-
чем слово в слово, а лише окремі 
тези, які в сукупності передадуть 
основний зміст нового матеріалу. 
Та, найголовніше, намагайтеся 
розуміти те, що записуєте: виявіть 
основні ідеї, визначте значимість 
різних елементів інформації, 
зумійте побачити внутрішні 
зв’язки між основними части-
нами повідомлення. Як відомо, 
кожна когнітивна діяльність, 
що допомагає розумінню матеріалу, тісно 
пов’язана із пам’яттю, тому важливо вдоско-
налювати майстерність запам’ятовування. 
Ще у Стародавній Греції кращі оратори уни-
кали користування записами і застосовували 
усі можливі засоби для того, щоб уникнути 
забування. Тож, перед запам’ятовуванням 
інформації визначте, яка її частина вам по-
справжньому потрібна. Людський мозок 
працює в кращому разі до 6-7% від своїх можли-
востей, але не варто засмічувати вільне місце за-
йвими відомостями. Оволодівайте прийомами 
мнемотехники. Запам’ятовування за цим мето-
дом грунтується на ряді закономірностей між 

як сТаТи УспіШним сТУденТом ТнеУ
Поради психолога

уже наявними знаннями і новою інформацією: 
логічний зв’язок, різні види асоціацій (звукові, 
колірні), зв’язок букв і слів, повторення. Ці 
способи запам’ятовування підійдуть для тих, у 
кого розвинене логічне мислення. Інша техніка 
- ейдотехніка - підходить для людей з розвине-
ною фантазією. За цією технікою можна вивчи-
ти розташування букв на клавіатурі (моторна 
пам’ять), коди, телефони, формули (за прин-
ципом розташування символів). Намагайтеся 
готуватися до практичних занять вчасно. Ко-

жен день запам’ятовуйте нову 
інформацію, а на наступний 
день згадуйте в такому порядку: 
вчорашні знання, позавчорашні 
знання, і так далі. Таким чином, 
Ви блискуче підготуєтесь до сесії. 

Не менш важливим факто-
ром гармонійного перебування 
в університеті є налагодження 
контактів з оточуючими. На-
магайтесь не конфліктувати. 
Стримуйте гнів та обурення, 
завжди тактовно і толерантно 
пояснюйте свою точку зору. 
Спілкуйтеся, дружіть із своїми 
одногрупниками. Адже один у 
полі не воїн! Не бійтеся встанов-
лювати й будувати довірливі, 

дружні стосунки зі своїми новими знайомими 
– вони також цього потребують. Запишіться в 
гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами. 
Щодо викладачів – не соромтеся підходити і 
запитувати їх те, що незрозуміло. На заняттях 
будьте активними співшукачами Істини. Ще 
мудрий Конфуцій наголошував: «Те, що я чую 
– я забуваю. Те, що я бачу – запам’ятовую. Те, 
що я роблю сам – я розумію і вмію!» 

І ще – при будь-яких труднощах ніколи не 
впадайте у відчай. Не нарікайте, а подумайте, 
що Ви можете зробити, щоб достойно вийти зі 
скрутної ситуації і не допустити її повторення. 
Студентські роки – це ще й життєве загарту-
вання, неповторний особистий досвід.

Ви справедливо запитаєте: «А як усе це 
встигнути?»

Відповідаю: «Вчіться організовувати свій 
час!» Для цього ви можете використати 

принцип Ейзенхауера, 
згідно із ним пріоритети 
встановлюються за та-
кими критеріями, як 
терміновість і важливість 
справи. Тобто, розбивка 
всіх наявних завдань на 
чотири групи: термінові / 
важливі – їх необхідно ви-
конувати самому і негай-
но; термінові / неважливі 
– їх можна делегувати; 
нетермінові / важливі – їх 
необхідно вирішувати са-
мому, ні в якому разі не 
допускаючи, щоб вони 
ставали терміновими; 
нетермінові / неважливі 

– від них потрібно взагалі 
відмовитися.

Тож, дорогі першокурс-
ники! Пам’ятайте, що 

студентські роки – одна із найяскравіших 
сторінок життя. Це особливий час для пошу-
ку себе, розкриття своїх талантів, покрокового 
становлення цілісної людини, час дозрівання і 
зміцнення життєвих орієнтирів. І те, чим вони 
будуть наповнені, становитиме передумову 
успішності майбутнього фахівця, людини, гро-
мадянина. Ви зробили свій вибір і не важливо 
– Ваш він, чи батьківський, та саме Вам тору-
вати цю стежину нових випробувань. І якою 
вона буде, залежить лише від кожного з Вас!

Успіхів Вам і нових звершень!
Оксана Коваль, к.п.н., доцент кафедри 

психологічних та педагогічних дисциплін

життя кожної людини можна розглядати 
як мозаїку із пригод,  досвіду, випробувань та 
перемог. Кожен з нас проходить свою власну 
стежку,  намагається подолати невидиму драби-
ну, котра веде до омріяних висот. Однією зі схо-
динок є вступ до вищого навчального закладу…  

Розумію розгубленість та схвильованість кож-
ного із першокурсників, які вирішили поєднати 
своє життя із навчанням в нашому університеті. 
Це справді дуже важливий момент в становленні 
людини у, так званому, проектуванні свого май-
бутнього, адже кожен школяр пов’язує свій вступ 
із розвитком свого подальшого життя, бачить 
себе професіоналом та відмінним спеціалістом у 
тій чи іншій галузі. Тому при виборі університету 
виникає безліч сумнівів. Для того, щоб допомогти 
Вам розібратись у тонкощах першого етапу «мара-
фону навчання», поділюся власним досвідом. 

Нові люди, невідомі приміщення, особливі 
правила.. Довелося звикати до абсолютно іншого 
стилю поведінки. Проте у стінах ТНЕУ все це 
сприймається як захоплива пригода. Цікаві 
лекції, дружелюбні та лояльні викладачі, зруч-
ний розклад занять та можливість для розвитку 
в будь-якій сфері, яка цікавить студента, зробило 
наше навчання насолодою. Атмосфера теплоти та 
легкості панує в університеті, де кожен готовий 
допомогти та підтримати. Турбота відчувається 
як з боку персоналу, викладачів, так і з боку само-
го ректора. Андрій Ігорович - відкритий до всьо-
го нового керівник, людина, яка прислуховується 
до студентських ідей та побажань. Наш ректор 
генерує нові ідеї та робить університет особли-
вим осередком вільного креативного духу науки. 

Протягом першого року навчання я відчула 
себе справжньою частиною студентської 
спільноти, адже це також непросто. Тільки 
відчуваючи ритм серцебиття університету, беручи 
активну участь в університетському житті, мож-
на зрозуміти: як воно – бути студентом? Нагод 
для того, щоби проявити себе і відкрити для себе 
дух Тернопільського національного економічного 
університету, було достатньо: поїздки на екскурсії 
із групою, колективом деканату та викладачами, 
славнозвісна «Судентська Ліра» – конкурс, де ко-
жен може самовиразитися, змагання з аеробіки, 
зустріч із видатним економістом Богданом Гав-
рилишиним, різноманітні  конференції та лекції  
викладачів з-за кордону. 

Наш університет справді багатий на різні 
події, можливості для подальшого самороз-
витку. ТНЕУ відкриває неймовірний світ мож-
ливостей для кожного. Кожен студент зможе 
знайти тут для себе і міжнародні навчальні про-
грами, що підкріплюються викладанням бага-
тьох іноземних мов, і співпрацю із університетом 
, якщо захоче стати на шлях науковця. Разом із 
початком навчального процесу уже можна роз-
почати свою активну наукову діяльність пишучи 
статті та беручи участь в  наукових конференціях. 
У Тернопільському національному економічному 
університеті можна розвинути та показати свої 
таланти не лише в сфері навчання, а й в культурі 
і в спорті. Навчання у нашому університеті – це 
не лише студентські будні із лекціями, складан-
ням іспитів та постійним самовдосконаленням в 
навчанні, а й цікаве, сповнене подій та вражень 
життя молодої, успішної людини.

Христина циквас, студентка ФМБМ, 
слухачка Школи журналістики

Зі студентської пошти

жиТТя - немов 
моЗаїка пригод...

Замріяна Лілія Буяк, студентка 
2-го курсу Чортківського  колед-
жу інституту підприємництва 
і бізнезу ТНЕУ, група БОчт- 21
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Н а р о д н а 
студія сучасної 
х о р е о г р а ф і ї 
« Т. А . Н . Г. о » 
( х у д о ж н і й 
керівник ко-
лективу Любов 
Борисяк – тел. 097-585-85-38) – яскравий, колоритний танцюваль-
ний колектив університету.

Репертуар студії — своєрідний симбіоз класичної хореографічної 
школи, сучасної хореографії, акробатики та елементів театралізації. 
Учасники колективу із великим задоволенням виконують сюжетні 
сучасні хореографічні композиції в характерах українського, 
індійського, іспанського, арабського стилів, а також танцювальні 
композиції у стилі диско, хіп-хоп, кабаре, джаз – модерн. 

Народна студія сучасної хореографії  «Т.А.Н.Г.о» – лауреат та ди-
пломант мистецьких фестивалів – конкурсів міського, обласного 
та всеукраїнського рівнів. 

ТалановиТі сТУденТи маюТь можливісТь 
самореаліЗУваТися на сцені УніверсиТеТУ

Присутні на мистецьких імпрезах 
завжди отримують величезну насолоду 
від споглядання талановитих творчих 
виступів  народного художнього театру 
пісні «Для тебе» (художній керівник  Алла 
Бінцаровська – тел. 097-988-86-46). Ко-
лектив об’єднує усіх, хто не залишається 
байдужим до сучасних українських 
пісень. Стилістична чуттєвість, вільне 
володіння різноманітними манерами 
співу, постійне прагнення творчого по-
шуку  дозволяє учасникам колективу що-
року урізноманітнювати свій репертуар. 
У складі театру пісні — молодіжні гурти 
«Струни серця» та «Оксамит».  

Учасники театру пісні — переможці 
міжнародних та всеукраїнських мистець-
ких фестивалів – конкурсів, телевізійних 
проектів. Колектив з успіхом виступає 
на концертних майданчиках міста й 
області, гастролює містами України та за 
кордоном. 

Народний аматорський вокальний ансамбль «Галичанка» (художній керівник  Ми-
рослава Бурик – тел. 098-235-26-46) – творчий самобутній колектив університету з ви-
соким рівнем виконавської майстерності, основу репертуару якого складають обрядові 
і сюжетні твори місцевого регіону, українські народні стрілецькі та повстанські пісні, 
сучасні патріотичні композиції, твори авторів Тернопільщини. Своє мистецтво ко-
лектив неоднаразово репрезентував на теренах краю та за межами області, України.

Ансамбль бандуристок «Калинове намисто», яким керує Ореста Мочула (тел. 
098-616-05-47),  запрошує усіх, хто мріє опанувати гру на народному інструменті і 
хоче доносити слухачам як українські народні пісні, так і пісні наших сучасників.

Театр танцю «Експресія» (художній керівник Людмила Тимчук) є 
невід’ємною частиною життя університету, адже формує у студентів 
любов до сучасного танцю Учасники колективу реалізовують свій 
талант, виступаючи на концертних майданчиках рідного вузу, беру-
чи участь в міських та обласних мистецьких заходах.

Репертуар творчих колективів ТНЕУ зачіпає найтонші 
струни душі, а пісні звучать глибоко й проникливо. Кожний 
виступ — справжнє свято і для студенства, і для працівників 
університету. А ще творчі колективи дарують своє мистецт-
во і славлять університет не тільки в Україні, а й у світі. 

Вмієте співати, любите танцювати, – ви можете розвинути свої здібності у творчих колективах, які діють у 
відділі гуманітарної освіти та виховання (корпус № 1 – м. Тернопіль, вул. Львівська, 11).

Контактний телефон 475859.

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



№9-15 (400-406) 1 вересня 2013 р.
14

Інна ДриЧиК:

«доля спрямУвала мене 
У ТнеУ, щоБи я Змогла 
поєднаТи виШУканісТь 
мисТецТва іЗ чіТкісТю 

Та лаконіЗмом 
економічних Теорій!»

Знайомтеся: тернополянка Інна Дричик – магістр факультету економіки та управління за спеціальністю «Менеджмент підприємницької 
діяльності», закінчила Тернопільcьку загальноосвітню  школу I-III ступенів № 19, у житті покеровується гаслом: “Перед тим, як пізнати світ 
– пізнай самого себе!” 

- Інно, Ви так прекрасно володієте сло-
вом... Читачам «Університетської думки» 
цікаво дізнатися: де, у якій школі навчають 
вишуканої майстерності декламації? 

- Моя школа декламації почалась з ран-
нього дитинства, коли  дідусь організовував 
Шевченківські вечори у домашній атмосфері. 
Коли я читала вірші для рідних, – це не тільки 
приносило усім задоволення, а й призи мені у 
вигляді зошитів, книг, солодощів... Згодом, у 
шкільні роки, я також намагалася брати участь 
в усіх мистецьких заходах. І саме у школі мені 
вдалося отримати певний досвід. А повністю 
показати свою любов до слова через декламацію 
віршів змогла, як не дивно, у Тернопільському 
національному економічному університеті. 
Відшліфувати майстерність допоміг Борис Бог-
данович Салабчук у театральній студії “Вес-
на”. Я дуже рада, що у нашому університеті 
велику увагу приділяють розвитку творчості 
студентства, зокрема створено цілий відділ, 
який займається організацією масштабних, 
патріотичних, ліричних і духовних свят та 
культурним вихованням молодих людей.

- Ви обрали економічний вищий навчальний 
заклад... А не було бажання стати філологом 
чи літературознавцем? 

- Мрій було багато. Спочатку бачила себе 
журналісткою, потім актрисою, а у випуск-
ному класі захопилася економікою. Видно, 
доля спрямувала мене у ТНЕУ, щоб я змогла 
поєднати вишуканість мистецтва із чіткістю та 
лаконізмом економічних теорій. 

- Інно, уже з першого курсу Ви берете актив-
ну участь і в науковому, і в культурному житті 
університету... Пам’ятаю Вашу блискучу пере-
могу в конкурсі «Поетична Шевченкіана», чудо-
вий виступ у «Лесиних читаннях», приуроче-
них Лесі Українці... Зрештою, мені видається, 
що жоден культурно-мистецький захід, на 
якому довелося побувати за останніх чотири 
роки, не обходився без талановитої Інни Дри-
чик... А коли ж Ви вчилися?

- Не буду приховувати, що вивчити якийсь 
новий твір, чи придумати образ до нового ви-
ступу для мене було простіше, ніж роздумувати 
над різноманітними задачками та графіками. 
Але ця наукова глибина також по- своєму цікава 
і їй було приділено чотири незабутніх та про-
дуктивних роки. А взагалі, чим більше у люди-
ни захоплень, тим більше вона встигає. Відкрию 
вам секрет – мені вистачає часу ще й на роботу. 

- На кого із викладачів хотіли би бути схо-
жими? 

- Я швидше взяла б найкращі риси з 
викладачів, кожен з яких має свою родзинку. Але 
тут головне не перестаратися і не загубити себе…

- Що цікавого зберегло Ваше серце із життя 
групи, курсу, факультету, університету? 

- Було безліч веселих та незабутніх моментів 
як у моїй улюбленій групі МПД-41, так і в 
університеті загалом. Але найбільше задово-
лення я отримувала, коли виступала на такій 
вже рідній сцені актової зали. Це незабутнє 
відчуття, коли ти доносиш певний вірш до 
слухачів і бачиш їхні зацікавлені і схвильовані 
погляди. Я намагаюсь вкладати часточку своєї 
душі у те, що  роблю. І коли бачу, що кожен 
почерпнув щось для себе, що ці слова були ко-
мусь потрібні, – моє серце невимовно радіє.

- У концертній програмі до Дня Незалежності 
України Ви так душевно читали мій вірш «Ве-
личальна Україні», що я не стримувала сліз 
радості від того, що наша багатостраждальна 
держава має таке прекрасне молоде покоління, 
відтак має надію на свій розквіт і славу! Як 
підбираєте репертуар своїх виступів? 

- Дякую за такі відгуки! Люблю декламувати 
як серйозні вірші, патріотичні, так і ліричні.  
Такі, які б знайшли відгук у серці кожного. 
Дуже часто була першою виконавицею віршів 
моєї мами, за що не раз отримувала дванадцят-
ки у школі та дипломи на конкурсах.

- Нещодавно  у Тернопільському облас-
ному літературному об’єднанні організації 

Національної спілки письменників України 
Ваша мама Галина Музика-Дричик презенту-
вала магнітоальбом  «Молитвою освячені ву-
ста» - духовні вірші та пісні, які майстерно 
виконали Ви...  Будь ласка, розкажіть про те, як 
творилася книга, як вона шукала дорогу виходу 
у світ і стежини до сердець читачів?

- Моя мама вже давно пише вірші та пісні, 
але до недавнього часу вони були відомі лише 
у вузькому сімейному колі. Настав момент, 
коли захотілося  поділитись своїми думками з 
людьми. Спочатку планували видати книжку, 
але так як нам не вдавалося б донести музичні 
твори до читачів, виникла ідея створення 
поетично-пісенної композиції. Філософія жит-
тя, любов та надія, дорога до Творця, сила мо-
литви, спокуса та вибір життєвого шляху, віра 
у Боже милосердя – це теми, які наш творчий 
дует намагався донести через вірші та музику. 
Спостерігаючи за людьми, які слухають наші 
духовні твори, бачу, як відбувається очищен-
ня та наповнення світлом віри. Бажаю усій 
студентській родині жити з надією та любов’ю 
і знайти свою дорогу вдосконалення душі. 

- Інно, ще рік Ви будете навчатися в 
магістратурі факультету економіки та 
управління, відтак постане питання пра-
цевлаштування... Мрієте працювати за 
обраною спеціальністю, чи, можливо, Вас 
більше цікавить творчість, сцена, глядацькі 
симпатії....

- Сподіваюся, що мені вдасться поєднати 
роботу в сфері економіки з мистецтвом, яке 
стало частиною моєї душі. Наперед не загадую, 
але думаю, що доля мені усміхнеться.

- Вас такі теплі стосунки з матір’ю, аж 
душа радіє.... А якщо доведеться жити із све-
крухою, чи зможете так само лагідно стави-
тися до матері свого чоловіка?

- Моя мама – моя опора. Звичайно, у шкільні 
роки, коли  я думала, що знаю все, що  вже до-
росла і не потребую нічиїх порад, – у нас були 
непорозуміння, які були викликані здебільшого 
дитячою самовпевненістю. Але зараз це все в 
минулому і настав такий період, коли кращого 
порадника, ніж  мамуся, не знайти. Адже матері 
мають унікальну властивість любити і дбати 
про своїх дітей, незважаючи ні на відстань, ні 
на обставини. Я щиро бажаю нашій молоді – за 
студентськими клопотами – не забувати своїх 
рідних. А щодо свекрухи, – надіюся, що вона 
мені стане другою мамою.

- Яким же повинен бути обранець Інни Дричик?
- Власне, у мене вже є обранець… Можу хіба 

що охарактеризувати ті риси, які  мають бути 
притаманні справжнім хлопцям. Дівчина звер-
не увагу на доброзичливого, щирого, чесного, 
розумного та красивого хлопця з хорошим по-
чуттям гумору.

- Яку із родинних традицій постараєтеся 
передати своїм дітям? 

- Вірю в те, що через багато років моя сім’я 
так само буде збиратися на Свят Вечір, за ве-
ликим родинним столом, з дванадцятьма 
пісними стравами та веселою колядою… 

- Улюблене Ваше свято...
- Таки Різдво, яке гріє мою душу навіть по-

при зимову пору року. Це настільки світле і 
радісне свято, під час якого хочеться вірити в 
чудеса і без вагань поринати в зимову казку. 

На світлині: Усміхненим студенткам так личить вишиванка, що служить оберегом для душі!



15
№9-15 (400-406) 1 вересня 2013 р.

Кубок студентської Ліги КВН України виборола «Збірна ТНЕУ» (капітан Олесь Зіньків) 
10 квітня в м. Луцьку. У фіналі змагалося сім команд – із Рівного, Луцька, Кам’янця-

Каширського, Львова, Хмельнцького 
і Тернополя. 

– Ми брали участь у чотирьох 
конкурсах – «Візитка», «Розминка», 
«Відео» і «Музичне домашнє завдан-
ня», – каже Олесь Зіньків. – Після 
«Розминки» були третіми, а потім 
випередили усіх. Приємно, що ми, 
змагаючись із 30 КВН-командами, 
пройшли всі етапи Ліги - від 1/8  - до 
фіналу. В нагороду отримали кубок, 
грамоту і грошову винагороду.

Приємним сюрпризом для «Збірної 
ТНЕУ» стало те, що команду запро-
сили на Міжнародну Лігу КВН «Во-
линь» без участі у фестивалі і без 
членського внеску. 

Щиро вітаємо «Збірну ТНЕУ» і бажаємо команді нових здобутків і перемог.
Відділ гуманітарної освіти та виховання

- Найцікавіший вірш, який дуже швидко 
вчився і заполонив душу і серце... 

- Я помітила, що якщо вірш дуже 
подобається, то мені не важко закарбувати 
його в пам’яті. Найбільш значимим для мене є 
вірш Тараса Шевченка “Розрита могила”. 

- Актуальний вислів великих – для Вашого 
стилю життя...

- “Віддай людині крихітку себе, за це душа 
наповнюється світлом”.

- Інно, щойно Ви повернулися з Карпат і при-
везли з собою оберемок вражень...

- Ви маєте рацію: мені вдалося пірнути в 
атмосферу кришталево-чистої природи та гу-
цульських звичаїв. Незабутніх вражень додало 
сходження на Говерлу, ми навіть були в хмарі в 
буквальному розумінні. Краєвиди неймовірні! 
Вкотре переконуюся: наскільки багата і ма-
льовнича наша країна…

- Чи маєте у Тернополі улюблене місце 
відпочинку?

- Не буду оригінальною, якщо скажу,  що 
люблю гуляти біля  озера, але так воно і є!  
Відпочиваю в наших парках, які допомагають 
заховатися серед зелені від шуму міста.

- Чи буває Вам сумно в самотині?
- Люди не роботи. Іноді виснажуєшся і від 

спілкування, і від клопотів, і від людей, що 
тебе оточують… Хочеться тиші і спокою. Сум-
но не буває, просто намагаюся відновити свій 
емоційний та енергетичний запас.

- Інно, уявімо, як відлетіли у вирій десятки 
літ Вашого життя, що із студентського жит-
тя не забудете ніколи? 

- Ніколи не забуду перемогу у регіональному 
етапі Всеукраїнської конкурсної програми 
“Кращий студент України”. Коли оголосили 
результати і я усвідомила, що стала кращим 
студентом Тернопільського регіону, – довго 
не могла отямитися... Мене переповнювали 
надзвичайні емоції. 

- У Вас завжди такі вишукані вишиванки… 
Зізнайтеся, будь ласка, хто справляє Вам 
чудові сценічні костюми? 

- Виступаю у власних вишиванках, або в бабу-
синих. Вважаю, що це дівочі  обереги і що кожна 
українка повинна мати таку вишивану красу.

- Ви займаєтеся рукоділлям? 
- Рукоділлям не займаюся. Більше люблю 

плести мереживо із вишуканих слів багатої та 
щедрої української мови.

- Про що мрієте?
- Мрію про те, щоб молоді люди мали 

можливість повноцінно розвиватися, працю-
вати і бути щасливими у власній країні.

- Чудова мрія…Дай, Господи, щоби вона як-
найшвидше здійснилася… А тепер, будь ласка, 
напишіть словесний портрет сучасної молоді.

- Активні, цікаві, комунікабельні, сміливі, 
романтичні.

- Літо любите за....
- За яскраві барви, можливість мандрувати 

та запастися позитивом на весь рік.
- Улюблений письменник Інни Дричик... 
- Я захоплююсь творчістю Ліни Костен-

ко. Найбільше запам’яталась книга “Записки 
українського сАмашедшого”

- Знаю, що Ви також віршуєте... Будь ласка, 
подаруйте читачам «Університетської думки» 
щось душевно-сокровенне...

- Я тут була колись...Я знаю...
Ця ніч, повітря, шепіт гаю
Бере в полон без вороття.

Не хочеться вже майбуття,
А лиш заглибитись у тишу,
Де вітер пелюстки колише,
Де зорі світять без упину, 
Де чути пісню солов’їну.

Не відпускай мене із казки,
Де світ прекрасний, повний ласки!

- Гарний Ваш поетичний світ… Молодчин-
ка… А що побажаєте юнакам і юнкам, які шу-
кають себе у житті?

- Щиро бажаю ніколи не опускати руки, а з 
вірою в Бога і в світле майбутнє йти вперед! 
Нехай ваші вуста завжди будуть освячені мо-
литвою, а розум – чистими помислами. 

У прекрасному світі Інни Дричик 
побувала  Марія Баліцька, 

член Національної спілки журналістів 
України

У Тернопільському національному економічному університеті до кінця 2015 року  
реалізовуватиметься Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфе-
ри підприємництва , що регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 
30.08.2000 №1358 «Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 року № 1358 
«Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» (зі змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 року № 143 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 року № 1358, зокрема, про-
довжено термін реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для 
сфери підприємництва до кінця 2015 року та конкретизовані джерела її фінансування.

Фінансування Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери 
підприємництва може здійснюватися за рахунок:

 -державного бюджету в рамках державного замовлення на перепідготовку кадрів;
-місцевих бюджетів;
-коштів підприємств та організацій, що направляють фахівців на перепідготовку;
-внесків спонсорів, міжнародної технічної допомоги тощо;
-коштів фізичних осіб, які проходитимуть перепідготовку (за їх заявою) у разі, коли 

такі особи не відповідають вимогам, передбаченим абзацом другим розділу 1 Програми, 
або не пройшли конкурсний відбір.

Відділ інформації та  зв’язків з громадськістю

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАцІЙ!

«ЗБірна ТнеУ» - переможець сТУденТської 
ліги квн України

«скайд» щорокУ роЗдає  подарУнки...

підкований ТеореТично молодий 
фахівець Зможе УспіШно ЗасТосУваТи 
Знання на пракТиці

Теорія і практика - не одне і теж, проте дві взаємопов’язані ланки науки. Підкований 
теоретично - значить зможеш успішно використати свої знання на практиці. Але виникає 
наступне питання, де набратись достатньо досвіду та практики для подальшого влаш-
тування на роботу? Це цікавить усіх випускників вузів. Тому в університеті на 4-му 
курсі студенти повинні проходити практику на підприємствах, які відповідають їхнім 
спеціальностям. Проте, не завжди ця практика може бути використана для себе з користю, 
адже чимало підприємств в наш час не хочуть брати студентів на практику та пояснювати 
усі деталі щодо їхньої діяльності. Однак, пройшовши практику на БМУ «Промбуд» ТОВ 
«Тернопільбуд», я зрозуміла, що почерпнути, дізнатись та навчитись можна досить бага-
том речам, зокрема практичним: заповнення платіжних доручень через відповідні про-
грами, накладних та касових ордерів, ознайомлення з договорами та їх деталями, основ-
ними постачальниками і т.д. Проходження даної практики дало мені можливість більше 
дізнатись, як саме функціонує будівельна галузь, які основні матеріали та рахунки бухгал-
терського обліку використовує у своїй діяльності. Тим часом, після березневої практики, 
йшла підготовка до днів науки - свято для студентів, які полюбляють дослідження в галузі 
науки, вислювлювати власні пропозиції щодо тієї чи іншої проблеми. Я зрозуміла, що це 
буде чудовою можливістю проявити себе і показати, чого я навчилась на практиці. Тема 
моєї доповіді була досить вузькою, але за допомогою наукового керівника Омецінської 
Ірини Ярославівни я змогла розкрити усі основні проблеми, докопатись до тих глибин, 
які б мені хотілось висвітлити. Виступ безпосередньо мене задовільнив, адже після 
доповіді звучали запитання та відповідні коментарі. З цього я можу зробити висновок, 
що отримані знання на практиці, якщо людина дійсно прагне щось дізнатись та вивчити, 
були використані на користь науки та для власного розвитку. 

Шановні студенти, проявляйте себе, не бійтесь, що у вас щось не вийде чи піде не так - 
лише у такому випадку у вас обов’язково все вийде якнайкраще!

Олена Задорожна, студентка ФОА

25 червня 2013 року відбулася конференція трудового колективу ТНЕУ, перед по-
чатком роботи якої  голова відкритого акціонерного товариства «Страхової 
компанії «СКАЙД» Володимир Стецюк провів розиграш лотереї серед застрахованих 
працівників університету і…комп’ютер Logic Power виграла бібліотекар читального 
залу іноземної літератури Анетта Крижановська. Вітаємо!

Звідусіль
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Віддруковано у ТОВ «Тернограф»

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

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

Газета виходить з благодійною метою для 
безплатного розповсюдження 

У Тернопільському національному еконо-
мічному університеті працює студентсь-
кий гурток «Духовні Обереги», який веде 
Архиєпископ Нестор.

Власне, я би назвала такі зібрання «Духовною 
школою» і вважаю, що її доречно відвідувати 
християнам незалежно від віку, які прагнуть 
живого спілкування із духовною особою такого 
високого сану.

Як і кожну Богоугодну справу, «Духовні Обереги» 
розпочинають свою роботу із молитви до Свя-
того Духа, а закінчують молитвою до Пресвятої 
Богородиці «Достойно є…».

цікавлять студентів питання духовної обно-
ви у часі посту, виміри щастя,  сутність любові, 
людські взаємини і стосунки людини з Богом…

Архиєпископ Нестор, відповідаючи на запи-
тання молодих людей, цитує Святе Писання, 
наводить приклади зі Старого і Нового Завітів, 
згадує життя Святих, говорить про щастя і 
блаженство; наголошує на важливості слухати 
власну совість – бо це Голос Божий у людині, а та-
кож на потребі вести праведне життя, яке здат-
не відсторонити людину від гріха, змінитися на 
краще, інколи нагадує повчання Серафима Са-
ровського: «Стяжай Духа Святого у собі – тоді 
спасешся ти і тисячі довкола тебе...»

За повчаннями Архиєпископа Нестора дуже 
швидко збігає відведений час... Відтак, допитливі 
слухачі чекають просвітлених понеділків, у які 
відбуватимуться зустрічі із наставником «Ду-
ховних Оберегів».

Марія Баліцька

дУховні оБереги...

оголоШення
Школа молодого журналіста повідомляє, 

що перше заняття у школі відбудеться 26 ве-
ресня 2013 року 0 14.30 у прес-клубі газети 
«Університетська думка» за адресою: 

м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 (актова зала). 
Звертатися за тел.: 47-50-63; 067-26-76-493; 
e-mail: mariya-balitzka@rambler.ru

Я ЛЮБЛЮ Гори, ПростІр, ДАЛЕЧІНЬ... 
світлини на однойменний конкурс від студентки ФМБМ Христини Циквас


