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ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ КОЛЯДНИКІВ 
ЗІГРІЛО ВЕЛИКУ ДРУЖНУ УНІВЕРСИТЕТСЬКУ РОДИНУ

...Нова Радість стала - яка й не бува-
ла: над Вертепом Звізда ясна на весь світ 
засіяла, де Христос родився - з Діви вопло-
тився, як чоловік, пеленами убого повився...

Звичай колядування має свою давню 
історію, коріння якої сягає ще дохристиянських 
часів. Підтримуючи добру традицію, молодь 
Тернопільського національного економічного 
університету з колядками завітала до кабінету 
ректора.  Світлими віншуваннями студенти 
ТНЕУ привітали Андрія Ігоровича з насту-
паючим Новим роком та Різдвом Христовим. 
Колядники побажали процвітання, довгого віку 
колективу університета, творчих здобутків, на-
укових досягнень, миру, Божої ласки та благо-
словення. Щедро обдарувавши віншувальників, 
ректор подякував за теплі слова й сказав: «Мені 
дуже приємно почути вітання від студентів. Я 
бажаю, щоб тепло ваших сердець зігрівало нашу 
університетську родину. Нехай ці свята стануть 
найщасливішими у вашому житті».

...Ой ти, Царю, Царю, Небесний Влада-
рю,  даруй літа щасливії цього дому госпо-
дарю і усій університетській родині, даруй 
щастя, віру й долю нашій славній Україні! 

Христос Рождається! Славімо Його!

Добрий вечір тобі, 
пане Господарю! 

(колядуємо на Різдво)

Добрий вечір тобі, пане Господарю:
Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:
Радуйся,
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:
Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники
В гості: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

Ой перший же празник – то Різдво
Христове: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

А другий же празник – Василя
Святого: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

А третій же празник – Святе
Водохреще: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що перший празник зішле тобі
Втіху:радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що другий празник зішле тобі
Щастя: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що третій празник зішле всім нам
Долю: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
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ТІМЕВ: погляд зсередини... 

У Тернопільському національному економічному університеті б’ють 
джерела знань, течуть чисті струмочки дружби, бурлять гірські ріки 

енергії, а кожний день дарує море неповторних цікавинок!

Для всіх нас навчальний рік здається дуже 
довгим і важким… І вже з нетерпінням ми 
чекаємо канікул! Але невже все так погано? 

Коли я вступала в університет,  думала, 
що моє життя буде спокійним і визначеним 
аж на цілих п’ять років наперед. Мені зали-
шалось тільки вчитися у своє задоволення, з 
апетитом гризти граніт науки, справно вста-
вати на перші пари і вивчати таємні ходи до 
бібліотеки та спорт залу… Та вже у вересні 
цього року нас приємно вразила новина, що 
ми вже не просто факультет міжнародного 
бізнесу та менеджменту, а самостійна на-
уково-навчальна одиниця: Тернопільський 
інститут міжнародних економічних відносин. 
Це горде звання підносить все наше місто на 
нові економічні обрії! 

Нові обов’язки, більша відповідальність 
– всього цього не бояться студенти-
міжнародники, бо й так у щоденній 
сумлінній праці ми здобуваємо глибокі знання, 
виборюємо високі бали, стипендії та VIP- 
місця в їдальні на великій перерві. 

Ми вже загартовані модулями, на яких 
кожна група стає найдружнішою, бо тільки 
одні думки в голові: «Дай, Боже, списа-
ти швидко!» І в цій ситуації (навіть для 
економістів!) важливо мати багато друзів, 
а не грошей. 

Дзвінок з пари звучить для нас, як най-
краща мелодія у світі, яку, здається, не пере-
вершили би ні  Бах, ні Бетховен, ані Моцарт 
з Паганіні разом узяті, хоч лунає він і не для 
нас, а для викладача… 

Усі ми – майбутні економісти, тому що 
переконані: економіка – це провідна сила 
суспільства, краса ж – це страшна сила. 
Саме тому ми із гордістю можемо сказати, 
що ми дуже-дуже сильні. А гарне дозвілля 
сприяє тому, що ми із новими силами беремо-
ся до навчання, а вчитися – це дуже цікаво і 
для цього у нас є усі можливості – читальні 
зали,  комп’ютерні ресурси, гарна мовна 
практика, комунікативні навички. 

Особливо приємно, що нам ідуть на 
зустріч викладачі, завжди пояснюють 
незрозумілі моменти, вміють знайти підхід до 
кожного, розкрити потенціал і уже з перших 
днів навчання залучають до перспективної 
наукової роботи.   

Безліч університетських подій стануть 
для нас визначними, вони закарбуються у 
пам’яті надовго, а для когось стануть до-
леносними! Важливо просто не втратити 
свій шанс. Саме тому в нашому тісному, 
дружньому, університетському колективі не 
просто все тече і змінюється, а б’ють дже-
рела знань, течуть чисті струмочки дружби, 
бурлять гірські ріки енергії, а кожний день 
дарує море неповторних цікавинок! 

Катерина Юрчак, МЗЕД - 21 

На світлинах: вгорі - доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 
інституту інноваційних освітніх технологій Оксана Миронівна ДЕСЯТНЮК і креативні 
студенти ТНЕУ; праворуч - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри податків 
і фіскальної політики, ректор ТНЕУ Андрій Ігорович  КРИСОВАТИЙ і студент університету, 
відомий співак Едуард Романюта ; внизу - студенти ТНЕУ шанують рідні традиції і звичаї.
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Дай, Боже, усім і Любові, й Тепла, Добра у сім’ях, Затишку – в оселях, 
щоб щастя світла музика пливла, Різдво сповнивши, щедре і веселе!
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Хай здійснює бажання рік Новий, Нехай Університет наш процвітає,
З Різдвом Христовим – святом світлих мрій щиросердечно й радісно вітаєм!
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Зі студентської пошти...

Випускники програми Школи українського права 
допомагають польським студентам вивчити 

українську мову і право
Минає вже третій місяць відколи я розпочала паралельне навчання в Ягеллонському університеті, м.Краків (Республіка Польща) за про-

грамою Школи польського та європейського права, що функціонує уже тринадцятий рік у Тернопільському національному економічному 
університеті на підставі договору про співробітництво із Ягеллонським університетом. Час пролітає неймовірно швидко, адже місцеве сту-
дентське життя вимагає швидкого темпу та чималих зусиль. Кожен день проходить в стінах одного з найстаріших університетів Європи, більше 
того – в межах одного з найпрестижніших юридичних факультетів. Саме усвідомлення цього факту приносить неабияке задоволення від за-
нять,  які,  до речі, проводять провідні європейські науковці та практики. Особисто я відкрила нове для мене коло правових інтересів, зокрема, 
міжнародне торгівельне право, міжнародне податкове право, правовий устрій ЄС та ін. Цікаво, що досить часто професори і є співавторами 
міжнародних конвенцій чи документів і з перших уст можна отримати відповіді на потрібні питання. Цікаво порівнювати українське право 
із польським та європейським, цікаво також бути представником іншої країни та вузу -  завжди додає стимулу триматись на високому рівні. 
Моїм великим здивуванням стало відповідальне відношення студентів до навчання, відвідуваність лекцій ( на яких, до речі не проводять обліку 
відвідування) та серйозність підготовки до іспитів. Це великий досвід, який хотілося б перенести в українську систему освіти. Приємно також 
і те, що вдається навчатись ще й на 5 курсі юридичного факультету і отримувати при цьому підтримку як викладацького складу, так і декана 
доцента Володимира Івановича Возьного, першого проректора доцента Миколи Івановича Шинкарика, проректора з міжнародних зв’язків 
професора Віктора Валерійовича Козюка, так і самого ректора професора Андрія Ігоровича Крисоватого, за що висловлюю їм щиру подяку.

Попри щоденні заняття, в Ягеллонському університеті є можливість навчатись в школах іноземного права (американського, австрійського, 
німецького, українського та ін.) Зокрема, я є слухачем школи французького права, а це означає: заняття з французької юридичної термінології, 
лекції французьких професорів, багато цікавої інформації та відсутність вихідних. Дуже рада мати таку можливість, адже давно мріяла 
підвищити рівень мови та ще й вивчити французьке право.

Студентське життя попри навчання пере-
повнене ще й подорожами, спілкуванням, та 
цікавим досвідом. Завдяки програмі Школи 
польського та європейського права вдалось 
відвідати Амбасаду України в Польщі, одну з 
найкращих юридичних компаній Польщі «Вар-
динський та партнери» (м.Варшава), крім того, 
випускники школи відвідали Сенат Республіки 
Польща та побували на вечорі Уповноваженої 
з прав людини Польщі (м.Варшава).  Варто за-
значити, що при Ягеллонському університеті 
функціонує ще й Школа українського права, де 
випускники програми допомагають польським 
студентам вивчити українську мову та право. 

В світлі останніх подій приємно, що 
українська молодь м.Краків, зокрема й випуск-
ники Школи польського та європейського права 
беруть активну участь в акціях Євромайдану. 
Сподіваємось, що завдяки програмі Шко-
ли польського та європейського права при 
Тернопільському національному економічному 
університеті станемо на крок ближче до 
європейських правових та не тільки цінностей. 

Ірина Гнасевич, студентка ЮФ ТНЕУ

Екзаменаційна сесія – «студентські жнива»
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Викладачі ФКІТ успішно завершили 
Школу FORTEKnowledge

Протягом жовтня-грудня 2013 року 
спеціалісти Школи FORTEKnowledge групи 
компаній FORTEGroup, що спеціалізується 
на підготовці фахівців в ІТ-галузі, проводили 
у Тернополі курси Quality Assurance Course. 
Manual Testing (Забезпечення якості та те-
стування програмного забезпечення). Учас-
никами Школи були к.т.н., доцент кафедри 
комп’ютерних наук Олександра Козак та к.т.н., 
ст. викладач кафедри КН Ірина Струбицька, 
які вивчали фахову документацію, побудову 
тестових випадків, їх виконання; формували 
звіти про помилки, виявлені в ході тестування, 
оцінювали програмні продукти, а в результаті 
отримали сертифікати про успішне про-
ходження курсів і відтепер передаватимуть 
студентам ФКІТ набутий у школі досвід. 

Наступає час великої відповідальності студента перед собою, університетом. Це час 
зимової сесії. Коли молода людина направляє всю енергію і сили на підведення підсумків свого 
навчання, і при цьому не забуває проявляти доброту, турботу, надаючи підтримку своїм 
товаришам у важливі моменти складання іспитів. Все ж таки приємно знати, що твої друзі 
завжди можуть заспокоїти, підбадьорити, допомогти, підтримати і розвеселити кожної 
хвилини трудового дня. 

Звісно, кожен викладач прагне зробити цікавим свій предмет. А отримані при цьому знання 
розвивають студента як у фаховому плані, так і в плані загального розвитку, ерудованості, 
наполегливості, винахідливості. Так, одного разу я була свідком телефонної розмови «мученика 
науки», в якій він розповідав своєму товаришеві казус, який трапився з ним під час іспиту. 
Викладач зауважив: «Підійдіть до мене і віддайте свої шпаргалки». «Я підійшов і поклав їх на 
стіл. А він виявляється не мені казав…». І такі кумедні історії мають місце в студентському 
житті, особливо в гарячу пору року – «студентські жнива».

Отже, сесія не лише нагода показати свої знання, вдосконалити їх, а й шлях до щирої 
дружби, гарних товариських стосунків,  теплоти і підтримки. 

Сесія передує канікулам та зимовим святам, тож, користуючись нагодою хочу привітати 
весь викладацький колектив і студентство з Новим Роком і Різдвяними святами, які несуть 
добро, радість і втіху кожній українській родині.

Сніжана Радик, студентка ФАЕМ, 
слухачка Школи молодого журналіста

Студентські роки неповторні...
Із наближенням Новорічних і Різдвяних свят 

наближається і сесія екзаменаційна, до якої у 
кожного студента своє ставлення... Вважаю, 
що складати іспити не так вже й важко, адже 
ми маємо достатньо часу для підготовки до 
кожного з них. Як на мене, значно важче про-
ходить навчання в передостанні тижні до сесії, 
коли студенти здають КПІЗи, пишуть ректорські 
контрольні роботи і, окрім цього, готуються до 
практичних занять та відвідують лекції. А в про-
центному еквіваленті від загальної оцінки КПІЗ 
(15%) і ректорська (25%) сумарно мають тойже 
відсоток що й іспит (40%). Отож я вважаю, що 
в нашому університеті період сесії проходить 
відносно легко і весело: студенти мають до-
статньо часу не тільки, щоби підготуватися 
до іспиту, але й для культурно-масових чи 
розважальних заходів. Це дуже добре, адже 
студентські роки неповторні, бо, як співає Ніна 
Матвієнко, «Знов молодість не буде...».

Вікторія Бестанчук, МЕНМФ-41
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У ТНЕУ зустрічали Новий 2014 рік з улюбленими казками…
19 та 20 грудня 2013 р. в актовій залі 

ТНЕУ  відділ гуманітарної освіти та ви-
ховання і творчі колективи університету 
дарували  юним глядачам  яскраве казкове 
дійство – гранд-шоу «Новий рік з улюбленими 
казками». Чарівна атмосфера  новорічної 
казки заворожувала присутніх. Талановиті 

ведучі Вовчик і Лисичка, у супроводі юних 
Морозків ─ креативного режисера та по-
етичного сценариста ─ запрошували на 
святкову сцену зіркових героїв улюблених 
казок: чарівних фей Вінкс і Поп Піксі, непере-
вершених принцес Діснея, вічно закоханих 
Шрека та Фіону, Блискавку Маквіна. При-
йшла на свято і непрохана гостя Баба Яга, 
яка намагалася з допомогою своєї помічниці 
киці Мері зіпсувати  святковий настрій, вим-
кнувши світло у залі. Але Морозки присвяти-
ли Бабусі вірша та запросили виступити її у 
новорічному шоу. Зрештою, серце старенької 
пом’якшало і свято продовжилось запаль-
ною піснею у виконанні Баби Яги. А далі, мов 
у барвистому калейдоскопі,  до  феєричного 
свята  долучилися Маша та Ведмідь, Губка 
Боб та Королева поляни Медуз, балакучі Со-
роки, веселі Козаки. 

Під завісу зі сцени лунала щира коляда 
і добрі побажання довгоочікуваних гостей 
Діда Мороза та Снігуроньки. 

Сподіваємось, добре казкове дійство ще 
довго зігріватиме серденька юних глядачів і 
вони з нетерпінням чекатимуть наступної  
зустрічі з феєричною  казкою!



8
№1 (413), 1 січня 2014 р.

Хай Новий рік віншує всіх Здоров’ям, дарує свята, сповнені Добра; Небесний Янгол принесе дарунки усім, хто 
серцем вірує – пора! Нехай в цей день забудуться турботи; всміхнеться мило сонечко ясне… 

Хай Бог дарує осяйні висоти й сповнить Любов’ю вам життя земне!       Марія Баліцька
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Загальний
Всіх чекає непростий період – над 

цікаві радощі життя, бо Уран – планета 
революції – внесе зміни в наше майбуття… 
Як покине ретроградну фазу й перейде у 
вогненний знак Овна, – вся рутина відійде 
одразу, птаха щастя прилетить до вікна… 
То ж сміливо, навіть без оглядки, в Новий 
рік ідем – в нове життя, і, як звіщають милі 
нам колядки, Сонце Правди кличе в майбут-
тя… Будьте у дорозі обережні, зберігайте 
спокій й мир сердець, терпеливо-віддано й 
належно все воздасть у пору Сам Творець!

Коза мусить багато працювати – за-
пасатися знань криницею, бо набуте – 
невдовзі згодиться і окупиться сторицею! 
У цей рік набуватиме досвіду Коза і піде на 
пошуки духовні – й від того вона стане ще 
красивішою і зсередини, і зовні (а все це – до-
речно знати – потрібно прокурору і судді, 
бухгалтеру, економісту й адвокату...)!

Мавпа  любить  хитрувати та 
інтригувати, – Кінь таких не дуже лю-
бить й може розтоптати… Варто Мавпі 
змінити характер і життєві риси, – тоді 
щастячко примчиться чи галопом, чи рис-
сю… Хай не буде марнотратна – зберігає 
гроші, тоді зможе поїхати на курорт 
хороший і, згадавши про маркетинг, ме-
неджмент й податки, – почне життя своє 
чесне впевнено спочатку!

Півня чекає прекрасний період, бар-
висто-чепурний, неначе сам Півень; 
м н о ж и т ь с я  р о з в и т о к  д у х о в н и й ; 
впевненість, щедрість і працьовитість, 
цілеспрямованість, бажання керувати… 
Але спочатку треба ґрунтовні знання і 
досвід вам здобувати – і тоді у нього завжди 
буде вдача весела й звучатиме дзвінкий голос 
Півня у містах і селах...

Для Собаки – рік добрих  відносин, до 
науки всім відкритий шлях… щедро пома-
гайте, як вас просять, й зберігайте усміх 
на вустах… Вас чекають радощі сімейні, 
творчі успіхи, кар’єрний злет; і вечірки 
– радісно-приємні, повні сани пряників й 
конфет…

Кабан у 2014 році піде в гору, зміцниться 
щедро все його життя: кар’єра і здоров’я, 
і світогляд – гарний фундамент задля 
майбуття! За Кабаном ітиме вслід удача – 
відтак ваш успіх у ваших же руках, будьте 

ЗІРКОВИЙ ГОРОСКОП ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНЕУ

слухняні – відшліфуйте вдачу, і зберігайте 
усміх на вустах…

щур повинен бути пильним… Плани 
змінить, перекроїть, і до успіху враз прийде, 
якщо мудрістю озброїться…Всіх щурів 
чека знайомство, працьовитих – ще й уда-
ча… Покладайтеся на друзів і плекайте 
власну вдачу!

Бик матиме удосталь води й травички, 
буде спокійним, щедрим на любов, – за це 
його належно Кінь вшанує. Самотній Бик 
відчує серця зов – і не поскупиться на про-
яви любові (у кожного ж бо є своя пора). 
Захоплення від фізики – до слова, не зайвою 
є спорт й у шахи гра… 

Тиграм в рік Коня буде спокійно – їх 
чекає гармонійна мить… Якщо вчитись 
віддано й надійно, – можна «автоматом» 
заліки закрить. Кінь усюди Вам пошле 
удачу, і здоров’я всім подасть міцне… Не за-
будьте серденьком віддячити, – тоді щастя 
вас не обмине.

Кота-кролика чекають зміни; розви-
ток – у всіх дорогах; вирішення питань 
родини – віднестися треба строго! Рік 
сприятливий для щастя, для гармонії, 
любові… Легко іспит любий здасться, до 

заліків – будуть готові… Кіт гуляє сам по 
собі, та є  місце на землі – миле серцю, душі 
й духу (там квіти і співають солов’ї)… 

Дракон – вогненний брат Коня, народ-
жений в одній стихії: успіх зростатиме 
щодня, сповняться найсміливіші мрії… 
Все ж треба контролювати ідеї і стриму-
вати деякі бажання… Варто молитися 
чи медитувати і запастись терпінням на 
чекання… Може створити фірму, власну 
справу, до праці – наш Дракон завжди го-
товий, бо знає дебет й кредит бездоганно, 
світ філософії пізнає загадковий…

Мудра Змія отримає вигоду завжди 
й усюди, навіть в скрутний час, вона, 
частково, створює погоду, хоч інколи не 
розуміє вас… Їй цьогоріч не варто висува-
тись – займіться краще побутом своїм і 
підтягніть хвости – бо Кінь наступить... 
А щастя саме прийде у Ваш дім!

Кінь буде, як завжди, в своїй упряжці, 
справи сміливо втілить у життя, нала-
годить дружні стосунки – заради мрії й 
свого майбуття… Кінь креативний, гордий, 
працьовитий, повсюди вдосталь матиме 
трави; якщо усе триматиме «в контролі», 
– то він не втратить сили й голови…

За зірками записувала Марія Баліцька

Рік Змії добіг свою дорогу… 
День грудневий свій закінчив хід…

В піднебессі – на прославу Богу – сяють зорі: звеселяють світ…
Мерехтять-виблискують, мов дзвонять, ачи звістку шлють про Таїну…

Полечу до них – якщо дозволять, то візьму маленьке інтерв’ю: хочу знати 
про Вкраїни долю, про життєвий поворот чи злет, що зробити мають всі 

студенти, щоб прославить наш університет…
Запитань багато-пребагато, та чи буде в зір на мене час: на порозі – 

Рік Новий і свята… 
Все ж лечу, студенти, – заради Вас – у небесне загадкове море і послухаю, 

що скажуть Зорі...


