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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Шановні колеги, дорогі студенти!

У цей святий і мироспасительний День з великою 
радістю вітаю Вас із світлим святом Воскресіння 
Христового! 

Великдень приходить до нас, щоб об’єднати людей, 
дати нагоду пробачити прикрощі та зопалу сказані 
слова, замислитися над тим, як живемо і як хочемо 
жити, дає добру нагоду бути милосердним та добро-
сердечним, співчутливим та турботливим, зміцнитися 
духовно. 

Зустрічаймо Воскреслого Христа добрими ділами, 
чистими помислами та великоднім настроєм.

Сердечно бажаю Вам смачної та запашної паски, 
яскравої та життєдайної, як наша українська земля, 
писанки, весняного тепла і душевного спокою, радості 
від усмішок дітей та рідних, миру в душі, щасливих 
великодніх сподівань.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Зі святковою шанобливістю 
ректор ТНЕУ   А.І. Крисоватий

 Радість з неба ся являє, Пасха красна днесь витає, Радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес: Христос воскрес! 
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 У рамках проведення ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток 
України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» 
в Тернопільському національному економічному університеті 
відбувся телеміст із польським дипломатом, Головою Пред-
ставництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські.  У 
діалозі взяли участь 272 представники з 10 країн світу (Франції, 
Німеччини, Сербії, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, Азербайд-
жану, Угорщини, Грузії) та очільники місцевої влади. Телеміст 
Посла з науковцями ТНЕУ є частиною інформаційної кампанії 
«Будуймо Європу в Україні». 

Мета кампанії – поширення європейських цінностей та 
підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин 
між Україною та ЄС.

Дискусію розпочав ректор Тернопільського національного 
економічного університету, д.е.н., професор Андрій Ігорович 
Крисоватий, який виступив із вітальним словом. «Інтеграцію в 
Євросоюз ми розпочали вже давно, адже співпрацюємо із вищими 
навчальними закладами 18 зарубіжних країн. На сьогодні наш 
університет уклав 58 угод, з яких 37 – із ВНЗ країн Європейського 
Союзу, а також – Канади, США, Китаю, Білорусі, Росії, Казахстану, 
Молдови. Найбільше угод укладено з вищими навчальними заклада-
ми Республіки Польща. Ми успішно реалізовуємо схеми академічних 
обмінів із університетами Нідерландів, Греції, Бельгії, Польщі, 
Німеччини, Росії та ряд програм двох дипломів із європейськими 
ВНЗ-партнерами». 

Заступник голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації Леонід Олексійович Бицюра сказав: «Приємно, що 
Євросоюз працює в новому форматі та спілкується із людьми з 

Телеміст поєднав Посла ЄС, Голову Представництва ЄС в Україні 
Яна Томбінські і науковців ТНЕУ

різних регіонів України в режим он-лайн. Ми дуже вдячні Послу 
за підтримку Тернопільщини в правових питаннях та просимо 
активізувати діяльність європейських структур, які працюють 
на локальному рівні».

Під час прямого включення Посол ЄС в Україні Ян Томбінські 
розказав про європейську інтеграцію та українсько-європейське 
партнерство, про конкретні заходи, покликані економічно та 
фінансово підтримати Україну, спростував міфи і стереотипи 
щодо підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а та-
кож ознайомив із можливостями тимчасового зниження тарифів 
на український експорт до ЄС. 

Учасники телемосту жваво долучалися до дискусії. Зокрема, 
їх цікавили запитання про види фінансової допомоги, які отримає 
Україна після підписання угоди та можливі пропозиції щодо зміни 
в оподаткуванні, які варто запровадити в нашій країні, безвізовий 
режим із ЄС, а також політичні санкції, які може ввести ЄС щодо 
Росії. Ставили запитання Ігор Турський (секретар Тернопільської 
міської ради), Ольга Богуцька (к.е.н., науковий співробітник 
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк), 
Ірина Продан (аспірант кафедри менеджменту ТНЕУ), Ольга 
Кьоппль (к.держ.упр., доцент Республіканського вищого навчаль-
ного закладу «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта), 
Ігор Онищук (магістр Будапештського університету імені Етвеша 
Лоранда (м. Будапешт, Угорщина). 

Завершуючи зустріч із Яном Томбінські, ректор Андрій 
Ігорович Крисоватий запросив Посла та керівника відділу преси та 
інформації Представництва ЄС в Україні Золтана Салаі до ТНЕУ. 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Міжнародні новини

У рамках кампанії «Запроваджуємо нові 
форми роботи в університеті» відбуваються 
он-лайн зустрічі ректора з усіма віддаленими 
структурними підрозділами ТНЕУ. 

Спілкування із колективом та студен-
тами Чортківського навчально-на-

укового інституту підприємництва і бізнесу 
ТНЕУ А.І.Крисоватий розпочав так: «Сьогодні 
потрібно чітко говорити про проблеми, які 
виникають в інституті. Разом ми знайдемо 
шляхи їх вирішення. Така форма спілкування є 
дієвою, адже дозволяє в найкоротші терміни 
вирішувати нагальні проблеми навчального за-
кладу. Серед термінових питань, які стоять на 
порядку денному, активізація наукової діяльності 
в інституті та профорієнтаційна робота серед 
абітурієнтів на наступний навчальний рік».

До розмови долучився виконуючий 
обов’язки директора інституту В.В. Бура-
тинський, який сказав: «Одним із шляхів, 
як у цей складний час жити інституту, є 
зменшення витрат, залучення студентів 
до обговорення актуальних питань, 
співробітництво із випускниками та гро-
мадськими організаціями».

Студентів цікавили питання щодо 
кількості державних місць на п’ятому курсі, 
чи не зменшиться стипендіальний фонд та 
чи буде цього року проводитись молодіжний 
фестиваль «Студентська республіка». Як 
пропозицію, висловили побажання провести 
його на базі Чортківського навчально-на-
укового інституту підприємництва і бізнесу. 
Також, студенти запропонували на базі 
комплексу «Економіст» організувати обласні 
змагання із жиму штанги. 

Викладачі навчального закладу просили 
ректора забезпечити кабінет англійської 
мови комп’ютерами, а також внесли 
пропозицію відкрити підготовче відділення 
на базі 9 та 11 класів. 

Цікавили присутніх питання отриман-
ня двох дипломів (ТНЕУ та Вроцлавського 
економічного університету (Республіка 
Польща). 

Конкретні справи кампанії 
«Запроваджуємо нові форми роботи в університеті»

ПУЛЬС університету

Щодо профорієнтаційної роботи, про-
фесорсько-викладацький колектив просив 
поділитись досвідом відповідального секре-
таря приймальної комісії з Чортківським 
інститутом і виокремити, власне, ті заходи, 
які були результативними.

Наступна он-лайн зустріч ректо-
ра університету А. І. Крисовато-

го відбулася з колективом та студен-
тами Єреванського навчально-наукового 
інституту. Розпочинаючи розмову, Андрій 
Ігорович подякував професорсько-викла-
дацькому колективу за хорошу організацію 
навчального процесу. 

Ректор ТНЕУ запитував про досягнення і 
проблеми віддаленого підрозділу, поцікавився 
пропозиціями щодо модернізації навчального 
процесу.

Директор Єреванського навчально-науко-
вого інституту, кандидат економічних наук, 
доцент Саак Меружанович Гудратян висло-
вив вдячність колективу ТНЕУ за підтримку 
та надання філії статусу інституту.

У ході робочої зустрічі було вирішено низ-
ку виробничих питань. Викладачі висловили 
бажання захищати свої наукові роботи на 
спеціалізованій вченій раді ТНЕУ, а також 
повідомили про потребу у посібниках з фінансів 
та обліку і аудиту. Вони попросили Андрія 
Ігоровича дати дозвіл на переклад підручників 
вірменською мовою. 

Професорсько-викладацький колектив 
Єреванського навчально-наукового інституту 
підняв також питання відкриття аспірантури 
та реєстрації фахового видання, у якому 
науковці могли б друкувати свої праці, а також 
запропонували курс он-лайн лекцій для обміну 
досвідом. 

Студенти виявили бажання відвідати 
Тернопіль та запропонували відкрити про-
граму обміну для популяризації української 
культури у Вірменії. 

Колектив інституту розповів про свят-
кування 200-річчя від Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка. Найкращі студенти 
Єреванського навчально-наукового інституту 
декламували вірші Кобзаря. 

 Розмова відбулася у надзвичайно теплій 
та дружній атмосфері. Стурбовані подіями 
в Україні, викладачі та молодь висловили 
щиру надію на урегулювання політичної та 
економічної ситуації.

Спілкуючись із колективом Вінницького 
навчально-наукового інституту 

економіки ТНЕУ, ректор розповів присутнім 
про нагальні питання життєдіяльності вищо-
го навчального закладу та попросив долучитися 
до їх обговорення. У ході зустрічі викладачів 
інституту цікавили питання капітального 
ремонту приміщень, можливості забезпечення 
технічними засобами для участі студентів 
інституту в он-лайн конференціях, придбання 
інтерактивної дошки, а також стажування за 
кордоном та участь науковців у міжнародних 
конференціях. Н. В. Добіжа розповіла про пере-
моги команди КВК студентів коледжу ВННІЕ. 
Студентів цікавила можливість відкриття 
медпункту в інституті та побудова спортив-
ного майданчика, а також створення єдиної 
бази інформаційних ресурсі ТНЕУ. 

Ректор пообіцяв студентам, що вони от-
римають подарунок від університету – новий 
комплект спортивної форми для команди, якщо 
займуть перше місце у спортивних змаганнях.

Колектив інституту запропонував пе-
рерахувати одноденний заробіток для 
підтримки  української армії.

На завершення зустрічі ректор ска-
зав: «Викладачі та студенти – це пар-
тнери у спільній освітній та науковій 
діяльності. Сьогодні ми повинні брати участь 
у міжнародних грандах і проектах, щоб мати 
можливість представити молодих науковців 
світу, їздити за кордон, показати наш високий 
науковий рівень».

 Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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13-14 березня 2014 року у Тернопільському 
національному економічному університеті 
відбулась ХІ Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених «Економічний і 
соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 
національна візія та виклики глобалізації». 

О р г а н і з а т о р о м  ц ь о г о р і ч н о ї 
конференції є Рада молодих вчених ТНЕУ. 
Співорганізаторами виступили: Караган-
динський державний технічний університет, 
Інститут економіки національної академії 
н ау к  А з е р б а й д жа н у,  В р о ц л а вс ь к и й 
економічний університет та Білоруський 
державний економічний університет. Для 
участі була подана 271 заявка з 16 країн 
світу. Конференція проходила в пленарному 
й секційному режимах. З вітальними про-
мовами до учасників звернулися ректор 
Тернопільського національного економічного 
університету, завідувач кафедри податків 
і фіскальної політики, доктор економічних 
наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий. 
Координатором роботи пленарного засідання 
виступив к.е.н., доцент кафедри податків та 
фіскальної політики, голова Ради молодих 
вчених Тарас Ярославович Маршалок.

На пленарному засіданні було заслухано 
та обговорено наукові доповіді, що стосу-
валися: концептуальних засад управління, 
інформаційно-аналітичного аспекту, мож-
ливостей проведення фіскальної девальвації 
в малій відкритій економіці, макротрендів 
2014року, зовнішньоекономічної діяльності 
України. Після цього дискусії продовжили-
ся на секційних засіданнях, які очолювали 
доктори та кандидати наук, доценти – 
члени Ради молодих вчених ТНЕУ. Високий 
статус конференції забезпечували наукові 
арбітри — провідні вчені ТНЕУ – доктори 
наук, професори. Захід працював за п’ятьма 
секціями: Секція 1 «Світова економіка в ХХІ 
столітті: трансформація геополітичних 
інтересів,  геоекономічні стратегії та про-
блеми наднаціонального регулювання»; Секція 
2  «Формування ефективної моделі управління 
підприємствами»; Секція 3 «Роль фінансів 
в економічному зростанні: функціональна 
детермінованість та моделі розвитку»; 
Секція 4 «Теорія інституціоналізму та 
інституційне забезпечення економічного роз-
витку»; Секція 5 «Міжнародні стандарти та 
проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту».

Робота ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених «Економічний і 
соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 
національна візія та виклики глобалізації» 
засвідчила, що в нашій державі формується 
когорта науковців нового покоління, яка вбачає 
розвиток країни на засадах регулювання кон-
курентних ринкових економічних відносин, 
визнання пріоритету людини як основної мети 
функціонування макроекономічної системи 
держави, поглиблення інтеграційних процесів в 
європейські структури.

Рада молодих вчених

ХІ Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених відбулася  у ТНЕУ

Наука молода
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такою була тема науково-практичної конференції студентів та 
молодих учених, яку організувала і провела кафедра міжнародного 

бізнесу і туризму, котру очолює доктор економічних 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Тернопільського національного економічного університету 
Василь Ярославович Брич

На конференцію були запрошені: секретар Тернопільської міської ради 
Ігор Володимирович Турський, директор Навчально-наукового інституту 
міжнародних економічних відносин  ім. Б.Д. Гаврилишина Ігор Михайлович 
Таранов, директор компанії «Біллербек Україна» Олександр Анатолійович Фе-
дорейко, представник клінінгової компанії «Сфера чистоти» Тарас Григорович 
Кіт, голова правління «Тернопільтурист» Галина Євгенівна Сопронюк, голова 
Ради молодих вчених Тарас Ярославович Маршалок.  

В. Я. Брич, вітаючи учасників та гостей конференції, наголосив на нових 
завданнях, які ставлять перед менеджерами та економістами постійні зміни, 
що відбуваються у суспільстві, та побажав плідної дискусії в обговоренні ак-
туальних і важливих питань. 

На пленарному засіданні з цікавими та змістовними доповідями, які 
викликали жвавий інтерес у присутніх, виступили студенти групи МЗЕД-41 
та Т-21 Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин  
ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ Софія Петринюк,  Ірина Калин, Ольга Рожнів, 
Тетяна Мацько, Христина Дацко, Ірина Зіньчук та Христина Стрілковська, 
студентка групи УПЕП-42 факультету економіки та управління Марія Недогін 
і доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ Михайло Федірко.

Модератором конференції був к.е.н., заступник директора ННІМЕВ 
ім.Б.Д.Гаврилишина, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму  А..Шевченко.

Конференція працювала у чотирьох секціях: «Управління бізнесом» 
(керівник -  к.е.н, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ А. 
М. Тибінь), «Управління діяльністю туристично-готельних підприємств» 
(керівник – к.е.н, ст. викладач кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ 
О. Є. Гарбера), «Новітні підходи до розвитку менеджменту персоналу» 
(керівник -  к.е.н, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ Л. 
П. Кондрацька), та «Управління проектами з енергоефективності» (керівник 
-  к.т.н., ст. викладач кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ З, І. Дом-
бровський), на яких було заслухано та обговорено сто двадцять дві доповіді.

У результаті роботи  науково-практичної конференції було підготовлено 
аналітичну записку з пропозиціями щодо управління в сувчасних умовах.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

«Управління в сУчасних Умовах: 
новітні  п ідходи  та проблеми практики»  -«Гастрономічний туризм в 

Тернопільській області: реалії та 
перспективи»

Круглі столи

Другого квітня 2014 року відбувся круглий стіл «Україна в 
пост-Кіотський період: забезпечення екологічної стійкості», 
організований кафедрою міжнародних фінансів та глобальної 
економіки ім. С.І. Юрія ТНЕУ.

В рамках наукового заходу було запропоновано наступні на-
прямки обговорення: нормативно-правове та інституційне поле 
дотримання вимог Кіотського протоколу; ринкові механізми 
Кіотського протоколу: реалії і перспективи; співпраця країн в 
рамках посткіотських домовленостей; еволюція та тенденції 
розвитку глобального ринку квот на парникові викиди; виконання 
країнами зобов’язань згідно Кіотського протоколу: міжнародна 
практика та досвід України.

Модератор круглого столу к.е.н. А.О. Рожко окреслила про-
блемне поле винесеної на обговорення теми, а також виділила 
деякі питання, що викликали жваву дискусію учасників. 

Свою зацікавленість науковим заходом проявили студенти 
Навчально-наукового інституту міжнародних економічних 
відносин (ННІМЕВ) ім. Б. Гаврилишина, а також студенти-
магістри факультету аграрної економіки та менеджменту, 
спеціальності «Економіка довкілля». 

Активну участь в обговоренні взяли д.с.-г.н., професор Гайда 
Ю.І., д.е.н., професор Куриляк В.Є., к.е.н., доцент Кравчук Н.Я., 
к.е.н., доцент Колісник О.Я., а також студенти-магістри Ірина 
Барвінок (гр.МЕНМПм-51) та Тарас Марків (гр.МЕЄЕм-51).

Завершуючи роботу, учасники круглого столу підсумували, 
що необхідно підтримувати ініціативу проведення навчаль-
но-наукових заходів на екологічну тематику, чим виховувати 
у студентської молоді відповідальне та дбайливе ставлення 
до навколишнього світу, а також активно використовувати 
ці знання у своїй майбутній професійній діяльності. Було та-
кож запропоновано сформувати пропозиції щодо включення 
у навчальні програми  студентів ТНЕУ тем, які охоплюють 
сучасні світові тренди розвитку – сталий розвиток, «зелене» 
зростання, економіку довкілля тощо.

Організатори круглого столу дякують усім учасникам за 
активну участь.

 Кафедра міжнародних фінансів та глобальної 
економіки ім. С.І. Юрія ТНЕУ

«Україна в пост-Кіотський період: 
забезпечення екологічної стійкості»

Тернопіль - то Боже Диво у знаній в світах Україні...
Миле моє Тернопілля - Джерело Краси...
Багато епітетів можна підібрати, коли любиш рідний край, 

золото ланів, солод криниць і хліба смак святійший... А коли 
любиш, - милуйся сам і розповідай друзям, запрошуй гостей і 
даруй їм цілюще Диво Тернопільського краю...

Втім, одна справа: поетично сприймати довкілля, і зовсім 
інша - реально оцінювати туристичні перспективи краю... 

Реально подивилися на проблему фахівці з туризму, науковці, 
викладачі та студенти, які вивчають у ТНЕУ міжнародний 
бізнес і туризм, зібравшись за круглим столом «Гастрономічний 
туризм в Тернопільській області: реалії та перспективи» разом 
із в.о.директора Навчально-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина І.М.Тарановим; на-
чальником  управління з питань туризму ТОДА Л.Й.Серетною; 
начальником управління стратегічного розвитку міста 
Тернополя Ю.П.Дейнекою; засновником мережі ресторанів 
«Самогонна ресторація» М. В. Гросуляком з метою обгрунту-
вання туристично-гастрономічної парадигми, яка б сприяла 
соціально-економічному розвитку туристичних підприємств 
та Української держави. В рамках напрямку «Тернопіль - ма-
леньке європейське містечко з великою душею» особливості 
кухні міст представив учасникам круглого столу Андрій Рудий 
(МЗЕДм-51); «Агротуризм: як поєднати сільськогосподарські 
роботи з відпочинком» - Молочну перлину представила Те-
тяна Мацько (МЗЕД-41); про взаємовигідну співпрацю тури-
стичних компаній з підприємствами харчової промисловості 
Тернопільської області розповідала Ірина Нападій... Учасники 
круглого столу жваво дискутували, вишукуючи все нові підходи 
заради розвитку туризму на Тернопіллі. Зокрема, Леся Йосипівна 
Серетна, звертаючись до студентів, наголосила, що саме 
фахівці з туризму повинні показувати і підказувати, як заро-
бляти кошти на туризмі. Координував роботу д.е.н., професор, 
завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму, проректор 
з науково-педагогічної роботи ТНЕУ Василь Ярославович Брич.

Сподіваюся, що туристичний бізнес у нашмоу краю, завдяки  
мудрій співпраці науки з практикою, невдовзі процвітатиме...

 Марія Баліцька
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Проведення  студентських 
конференцій - запорука форму-

вання майбутнього фахівця, удоско-
налення особистості та вироблення 
певної конкретної думки. А також це 
можливість оволодіння навичками 
працювати в команді!!! 

Що стосується конференці ї 
«Управління в сучасних умовах: новітні 
підходи та проблеми практики», - це 
надзвичайно корисний захід, який ще 
раз доводить, що студент менеджер 
в ТНЕУ це людина, яка чітко знає і 
розуміє усі тонкощі управління, володіє 
інструментами менеджменту, що в 
майбутньому дозволить йому посісти 
провідне місце на ринку праці!!! Саме 
тому вважаю, що такі конференції є 
прикладом для наслідування!!!

Тарас Маршалок, к.е.н., 
голова Ради молодих вчених ТНЕУ

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Управління в сучасних 
умовах: новітні підходи та проблеми практики», яку організувала і провела 27 і 28 березня 
2014 року в стінах Тернопільського національного економічного університету кафедра 
міжнародного бізнесу та туризму, виступила дискусійним інструментом в масшта-
бах ключових запитань сьогодення. Зокрема, обговорювалися сильні та слабкі сторони 
розвитку міжнародного бізнесу в Україні та світі, аналізувалася туристично-готельна 
інфраструктура, менеджмент персоналу та сфера енергоефективності.

Завідувач кафедри міжнародного бізнесу та туризму – д.е.н., професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи ТНЕУ В.Я.Брич, вітаючи учасників конференції, наголосив на 
актуальності, своєчасності і необхідності згаданої конференції та побажав плідної праці.

Грунтовні та цікаві доповіді, підсилені презентаційними матеріалами, показали високий 
рівень підготовки студентів ТНЕУ та інших вищих навчальних закладів міста. 

З позиції наукового керівника, можу засвідчити високу підготовку молодих кадрів у роботі 
секційних та пленарних засідань. Завдяки правильно підібраній інформації, розглядалися 
стратегії подальшого функціонування різноманітних організаційних структур. Молодь, 
вміло керуючись інтелектуальними здібностями та креативним баченням, зуміла чітко 
визначити основні вертикалі управління в сучасних умовах, показала відвагу та сильний 
розумовий плацдарм та науково довела, що нинішнє управління персоналом потребує нових 
підходів.

Вважаю, що такі науково-практичні конференції є добрим фундаментом і для допит-
ливих студентів, які збираються іти у велику науку; і для наукових керівників – викладачів, 
які шукають нові форми і методи  подачі лекційного матеріалу майбутнім міжнародним 
бізнесменам та фахівцям туризму, адже . 

Оксана Гугул, к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу  та туризму

 Науково-практична конференція 
студентів  та молодих  вчених 
«Управління в сучасних умовах:новітні 
підходи та проблеми практики», яка 
організована кафедрою міжнародного 
бізнесу і туризму, особисто для мене 
є способом реалізації ідей у сфері 
управління. 

Саме під час роботи конференції, 
я змогла представити аудиторії своє 
дослідження, відповісти на запитання 
та зауваження гостей, а це дає новий по-
штовх до наукових звершень. Думаю, для 
кожного з учасників це чималий яскра-
вий досвід, який формує стратегічне 
мислення, дає можливість підвищити 
свої комунікаційні навички, вміння 
працювати з аудиторією, що для нас, 
менеджерів, має пріоритетне значення.

Від імені  всіє ї  студентської 
спільноти ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаври-
лишина, висловлюю щиру подяку всім 
організаторам цієї конференції та ви-
кладачам, які допомагали у написанні 
тез та підготовці до виступів. Зокре-
ма, дякую своєму науковому керівнику 
Марині Борисівні Нагарі, яка підтримує 
мене на науковому шляху та завжди 
відкрита до співпраці». 

Тетяна Мацько, ст. гр. МЗЕД-41, 
голова студентського наукового гуртка 

кафедри міжнародного бізнесу і туризму 
«Прометеї менеджменту»

Для ефективного управління 
підприємством в сучасних кри-

зових умовах господарювання менеджер 
повинен швидко пристосовуватись до 
усіх змін у бізнес-середовищі та негайно 
відповідати на виклики, які несуть із 
собою ці зміни. За таких умов будь-яке 
теоретичне знання може в одну мить 
стати непридатним для використання. 
А тому вміння практично використову-
вати набуті знання є для студента як 
ніколи важливим. Саме тому можливість 
участі в конференції «Управління в 
сучасних умовах: новітні підходи та 
проблеми практики» була дуже цінною, 
адже тільки на таких конфереціях мож-
на прослідкувати чіткий зв’язок між 
теорією та практикою управління. А це 
стає для студентів недзвичайно важли-
вим навиком для майбутньої управлінської 
діяльності.  

Вадим Явич, ст. групи МЗЕД-41, 
студентський декан Інституту 

міжнародних економічних відносин імені 
Б.Д. Гаврилишина

Науково-практична конференція 
студентів та молодих учених, 

яку проводила кафедра міжнародного 
бізнесу і туризму 27-28 березня 2014 року 
у ТНЕУ, не залишила мене байдужою. 
Цей науковий захід дав мені змогу не 
лише поділитися власними думками, 
але й послухати інші цікаві доповіді на 
різні теми. 

Я отримала незабутній досвід від 
спілкування із запрошеними гостями, 
які брали активну участь в обговоренні 
висвітлених тем та дискутували, 
відстоюючи власний погляд з практичної 
точки зору; особисто пересвідчилася, 
які наукові напрямки й теми сьогодні 
особливо актуальні й викликають жва-
вий інтерес не тільки у викладачів та 
бізнесменів, але і у студентів. Приємно 
було бачити активність студентів 
нашого університету, їх потенціал та 
зацікавленість.

На мою думку, проведення таких 
заходів сприяє розвитку наукових 
поглядів, спонукає студентів до твор-
чого мислення, дає змогу розширити 
власний кругозір. 

Такі конференції – це безцінний 
досвід спілкування з практиками, який 
дає можливість студентам розви-
ватись у необхідному напрямку. Я з 
великою цікавістю брала участь в цій 
науковій конференції і сподіваюся, що 
такі заходи в нашому університеті бу-
дуть проводитись частіше. 

Христина Дацко, 
студентка групи МЗЕД-41

сТУДЕнТсЬКі наУКово-праКТичні КонФЕрЕнЦіЇ –  
ЗапорУКа ФормУвання маЙБУТнЬоГо ФахівЦя

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПОТРЕБУЄ НОВІТНІХ 
ПІДХОДІВ



Дев’ятого квітня 2014 року у Тернопільському національному економічному 
університеті пройшов День науки. 

У рамках заходу відбулася Загальноуніверситетська студентська наукова 
конференція «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості 

майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації».

Цього року учасники конференції працювали у 15 секціях. Керівником секції №1 «Інтеграція 
України у світовий економічний простір» був к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки, 
член Ради молодих вчених ТНЕУ Роман Зварич. Варто відзначити виступ студента групи 
МУН-41 О. Кухаришина на тему: «Маркетингові дослідження методів ціноутворення на 
зарубіжних ринках», який зазначив, що для зниження експортної ціни потрібно використову-
вати чотири методи: зниження ціни на одиницю товару, випуск товару закордоном, короткі 
канали розподілу, оптове перевезення та перепакування.

Актуальні проблеми економіки та управління на мезо- і макрорівнях досліджували на 
засіданні секції № 2, керував якою к.е.н, доцент, доцент  кафедри управління персона-
лом і регіональної економіки, член Ради молодих вчених ТНЕУ, заступник декана ФЕУ зі 
студентської наукової роботи Павло Шушпанов. 

Чимало цікавих доповідей було заслухано під час роботи секції №3 «Актуальні питання 
фінансової теорії і практики», керувала якою к.е.н, ст. викладач кафедри податків і фіскальної 
політики, член Ради молодих вчених ТНЕУ Лілія Амбрик. Цікавим було дослідження студентки 
групи Ф-33 О. Юрук   «Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю 
в Україні». Вона зазначила, що основними проблемами розвитку Державного фінансового 
контролю є: відсутність єдиного нормативного акту, відсутність територіальної струк-
тури Рахункової палати, мінімальний блок повноважень Рахункової палати, слабка взаємодії 
з правоохоронними органами.

Жвава дискусія розгорнулася на засіданні секції №4 «Кредитна система України в умовах 
подолання наслідків світової фінансової кризи», керівником якої була к.е.н, доцент кафедри 
банківської справи О. Л. Малахова.

Питання ефективної аграрної економіки досліджували учасники секції №5. Керував 
роботою д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і правового забезпечення АПВ, заступник 
декана з наукової роботи факультету аграрної економіки і менеджменту П. Р.Пуцентейло. З 
особливим хвилюванням представила свою доповідь «Актуальні проблеми родючості ґрунтів 
та основні напрями їх розв’язання» студентка групи ЕФАП – 11 П. Дишльовська, адже цей 
День науки у ТНЕУ був для неї першим. 

Керівником секції №6  «Комп’ютерні системи і мережі та інформаційні технології» був 
к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних наук Володимир Манжула. Учасники досліджували 
питання алгоритму переміщення мобільного робота по заданій траєкторії, математичної 
моделі динаміки споживчої вартості автомобілів та безпровідної сенсорної системи збору 
технологічних даних.

Секцією №7 «Удосконалення національної системи обліку, аналізу та аудиту» керувала 
к.е.н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері Наталя Починок. Серед інших були досліджені 
проблеми доцільності та необхідності проведення екологічного аудиту, планування та обліку 
бюджетного фінансування та порядку нарахування заробітної плати працівників.

Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини розглянули під час роботи 
секції №8, керівником якої був доктор медичних наук, професор, завідувач  секції безпеки 
життєдіяльності людини кафедри психологічних та педагогічних дисциплін О. Й. Бакалюк. 
Чимало доповідей представили першокурсники.

Правові і соціальні основи побудови громадянського суспільства в Україні досліджувала 
секція №9 (керівник – к.ю.н., доцент кафедри правового регулювання економіки і правознав-
ства, заступник декана з наукової роботи ЮФ Роман Якубовський). 

Багато цікавих доповідей було заслухано під час роботи секції №10 «Актуальні питання 
державної служби та адміністративного менеджменту» (керівник – к.е.н, доцент кафедри 
державного і муніципального управління Олена Дудкіна).

Іноземними мовами представляли свої доповіді учасники секції №11 «Економічні, соціальні, 

День науки у ТНЕУ! правові та інноваційні аспекти» (керівники - 
кандидати філологічних наук, доценти кафе-
дри іноземної мови та професійної комунікації 
Оксана Ничко та Світлана Рибачок).

Проблеми розвитку економічної теорії, 
макро- і мікроекономіки досліджували на 
засіданні секції №12, якою керувала кан-
дидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної теорії Оксана Шиманська. 
Серед інших були досліджені проблеми 
платіжного балансу та потоків капіталу, 
диференціації доходів населення України, 
розвитку української вікіноміки за умов 
інформаційного суспільства та соціальної 
політики в Україні та світі.

Кандидат історичних наук, доцент ка-
федри документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства Олена Цуп 
була керівником секції №13 «Сучасні проблеми 
філософії, політології та українознавства». 
Учасники досліджували питання етики 
бізнесу, трансформації гуманістичних ідей в 
сучасності та основних векторів трансляції 
особистості у глобалізованому світі.

Прикладні задачі математики були роз-
глянути на засіданні секції №14, керівником 
якої був кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри економіко-математичних 
методів А. М.  Алілуйко.

Під час роботи секції  №15 були 
досліджені питання підготовки студентів 
до успішної професійної діяльності (керівник 
А.В.Вихрущ, доктор педагогічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри психологічних та 
педагогічних дисциплін).

Пленарне засідання Дня науки стало за-
вершальним етапом конференції. 

З вітальним словом до учасників звер-
нувся проректор з наукової роботи ТНЕУ, 
доктор економічних наук, професор Зеновій-
Михайло Задорожний: 

- Наука має майбутнє. Саме вам, мо-
лодим ученим, доведеться розбудовувати 
нашу економіку та державу. Ви несете 
у собі нове мислення. Я вдячний усім за 
ініціативу та успішне проведення Дня науки у 
Тернопільському національному економічному 
університеті.

Гол овний  спец іал іст управл іння 
професійної освіти, науки та фінансово- 
економічного забезпечення Тетяна Дрозд 
привітала учасників конференції та ска-
зала: «Науково-дослідницька діяльність 
студентів є невід’ємною частиною про-
цесу формування особистості майбут-
нього фахівця, що дозволяє реалізувати 
принцип єдності навчання та досліджень. 
Загальноуніверситетська студентська на-
укова конференція є важливим чинником у 
підготовці молодої генерації національної на-
уки. Золотий фонд кожного вищого навчаль-
ного закладу – це його учені. Ви є рушійної 
силою процесу оновлення і зростання».

З доповіддю «Студентська наука в ТНЕУ 
як важливий чинник формування майбутнього 
фахівця» виступив кандидат економічних наук, 
голова Ради молодих вчених Тарас Маршалок:

- Відвідавши секції, я відчув дух сили, 
патріотизму та майбутнього. Мені приємно 
говорити про те, що наш університет є над-
звичайно потужною науковою школою. Саме 
ви – студенти – є фундаментом побудови 
нашої держави.

Переваги та недоліки сучасної он-лайн 
освіти представила голова Студентського 
наукового товариства ТНЕУ Ольга Коваль. 

Дні науки стали своєрідним підсумком 
наукової діяльності Тернопільського 
національного економічного університету 
за 2013-2014 навчальний рік та показали, 
що наш вищий навчальний заклад є одним із 
лідерів в освітній сфері. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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HR-менеджер компанії MagneticOne 
– Тетяна Скоморохова провела 18 березня 
2014 року тренінгове заняття зі студен-
тами факультету економіки та управління 
спеціальності «Управління персоналом та 
економіка праці» груп УПЕПсм-51, в ході якого 
зі  студентами успішним досвідом діяльності 
компанії в сфері управління персоналом та 
розповіла про організацію праці менеджера 
в сфері підбору персоналу, методів оцінки 
діяльності персоналу, способів його мотивації 
та розвитку в MagneticOne. 

Студентів зацікавила і сама компанія, і 
організація праці HR-менеджера, і роль менед-
жера в формуванні  корпоративної культури 
компанії. Пані Тетяна спочатку розповіла, що 
MagneticOne – найбільша компанія-виробник 
програмних продуктів з кількості власних 
SaaS сервісів в Україні та успішно працює 
уже понад 10 років на ринку і має більше 40 
тисяч клієнтів в усьому світі; а згодом дала 
студентам практичні поради щодо пошуку 
роботи та найму, запросила їх відвідати 
компанію для детальнішого ознайомлення з 
персонал-технологіями. 

«Якщо у Вашому лексиконі відсутні слова 
«не можу», «не вмію», «не знаю», Ви любите 
програмувати, стежите за ІТ-новинами, 
готові навчатися «і вдень, і вночі», то 
ймовірно Ви будете нашим працівником», – 
сказала Тетяна Скоморохова.

Зустріч пройшла в теплій, дружній 
атмосфері. Студенти вважають, що саме 
такі зустрічі з ТОП-менеджерами дають 
можливість майбутнім фахівцям отримати 
практичні поради, вдосконалити власні знання 
та отримати наснагу для подальшого навчан-
ня з обраної спеціальності.

Юлія Бенцал, студентка групи 
УПЕПс-51

Шлях до успішного 
HR-менеджера

Зі студентської пошти

11 квітня 2014 року відбулося урочисте 
відкриття навчально-наукового центру кафе-
дри обліку і правового забезпечення АПВ, який 
містить у своїй структурі міні-музей історії 
обліку і контролю, тренінг-центр «Облікова 
документація», тренінг-лабораторія «1С – 
бухгалтерія» та студентську наукову секцію 
«Учні Луки Пачолі». 

Привітавши учасників та гостей 
свята, завідувач кафедри, к.е.н, доцент 
Р.Ф.Бруханський розповів про досягнення 
колективу.

 Під звуки рахівниці, завідуючий кафедрою 
обліку і правового забезпечення АПВ та сту-
дентка групи ОПЗ-11 Лілія Варава урочисто 
перерізали стрічку, відтак молодь мала змогу 
вперше переступити поріг міні-музею історії 
обліку і контролю. Особливими гостями свята 
були бухгалтер 50-х років ХХ століття та 
наш сучасник. Задумливо потираючи вуса, 
один із них нараховував заробітну плату за 
допомогою рахівниці, інший, поправляючи 
стильну краватку, – на комп’ютері.

Руслан Феоктистович провів екскурсію 
для студентів міні-музеєм історії обліку і 
контролю.

Першокурсники виголосили клятву та були 
посвячені у студенти. Від імені випускників їх 
привітала представниця групи ОПЗ-51 Оксана 
Пушкар.

Лілія Варава подарувала присутнім пісню 
про Україну. На завершення урочистої ча-
стини студенти кафедри обліку і правового 
забезпечення АПВ випустили в небо повітряні 
кульки з бажаннями. 

Нехай усе задумане збудеться!

«Учні Луки Пачолі»
готові працювати... Уже упродовж 15 років у весняну пору 

Центр працевлаштування та зв’язків з випуск-
никами збирає у стінах ТНЕУ на ярмаркування 
вакансій всіх, хто бажає знайти «кадрових 
перлинок», і всіх тих, хто бажає ними ста-
ти. З кожним роком їхня кількість зростає, 
удосконалюється форма проведення. Ось і 19 
березня 2014 р. відбулася чергова їхня зустріч.

Нашими цьогорічними «продавцями 
вакансій» стали ТзОВ «Адекко Україна», 
ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна», «Галактики 
комфорту», ПП «Волошин», «MagneticOne», 
ТОВ «МВ Стеллар», ПАТ КБ «ПриватБанк», 
АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Платинум Банк», СК 
«Уніка», ТОВ «Фоззі-Фуд», ДП «Сансервіс- 
Карпати», «Самогонної ресторація», ПАТ 
«Перший Український Міжнародний банк», 
ПАТ «Європейська страхова компанія», ПрАТ 
«Філіп Морріс Україна», ПАТ «Банк Русский 
Стандарт» та Центру біржових технологій, 
Тернопільський обласний молодіжний центр 
праці, Тернопільський міськрайонний центр 
зайнятості та Територіальна державна 
інспекція з питань праці в Тернопільській 
області.

Студентам і випускниками ТНЕУ було 
запропоновано понад 50 вакансії у сферах 
фінансів, банківської справи, страхування, 
маркетингу, інформаційних технологій, 
торгівлі та ін. Можна було домовитись 
про можливість працевлаштування як в 
Тернопільській області, так і в інших регіонах 
України (Львівська, Київська область та ін.). 

Цікавими були пропозиції від львівської 
дирекції ТзОВ «Адекко Україна» , лідером 
світової кадрової індустрії, відомим більше як 
у 60 країнах світу. Зокрема, їхні представники 
запропонували вакансії  із знанням англійської, 

Традиція Ярмарку вакансій у ТНЕУ

Пам’ять

польської, угорської, шведської, норвезької, 
датської, фінської мов.  

Заключним етапом ярмаркування стала 
зустріч за круглим столом роботодавців із 
проректором з науково-педагогічної робо-
ти В.Я. Бричем, директором і провідними 
спеціалістами Центру працевлаштування та 
зв’язків з випускниками З.І. Кривим, І.О. Мазур, 
Я.М. Соняк, О.В. Борисяк. У ході зустрічі було 
обговорено необхідність вдосконалення і роз-
робки нових заходів із вироблення у молодого 
покоління за студентською лавою навичок 
формування професійних і особистісних цілей, 
мотивації до самонавчання, саморозвитку, 
шляхів та інструментів пошуку роботи. В 
підсумку круглого столу домовлено про про-
ведення циклу тематичних аудиторних і не 
аудиторних зустрічей із нашими студентами 
і випускниками із усіма роботодавцями, учас-
никами цьогорічної Ярмарки вакансій.

Олена Борисяк, провідний спеціаліст 
Центру працевлаштування та зв’язків 

з випускниками, слухачка «Школи 
журналістики ТНЕУ»

До 80-річчя знаменитому землякові, 
поетові, академіку, доктору економічних 
наук, найпершому декану Тернопільського 
фінансово-економічного факультету Воло-
димиру Вихрущу, який відійшов у Вічність 15 
років тому, встановили меморіальну таблицю 
на фасаді багатоквартирного житлового бу-
динку за адресою вул. Замкова, 7 у Тернополі., 
де колись жив поет. 

«Тернопіль, це не просто вулиці, будинки, 
транспорт, різні комунікації... Тернопіль - це, 
насамперед, люди, які й творять атмос-
феру міста. Дуже добре, коли про  людей 
згадується, коли їх вшановують не тільки 
словом, але і ділом. Це передає нашому май-
бутньому поколінню пам’ять про героїв, які 
не з нами», – сказав Леонід Бицюра.

«У цьому будинку жив відомий поет, 
професор Володимир Вихрущ» – написано 
на дошці. З відповідним клопотанням про 
встановлення пам’ятки до Тернопільської 
міської ради звернувся син відомого земляка 
– доктор педагогічних наук, завідувач кафе-
дри педагогічних та психологічних дисциплін 
ТНЕУ Анатолій Вихрущ.

«Тішить те, що батькові слова пророчі, 
що вони втілюються у життя. Читаючи 
його поезію про Кавказ, Крим, розумію, що 
чим частіше роблю це, тим швидше «мо-
скаль» відступає» – сказав на відкритті 
меморіальної таблиці, звертаючись до чис-
ленних пошановувачів Володимира Вихруща 
його син Анатолій.

Володимир Вихрущ - автор більше 100 
наукових праць, багатьох монографій, на-
вчальних посібників, доктор економічних наук, 
професор, заслужений економіст України, 
член-кореспондент Академії підприємництва 
та менеджменту України, академік Академії 

Володимира Вихруща увіковічнили у 
меморіальній таблиці

економічних наук України. Підготував 4 
докторів та понад 20 кандидатів економічних 
наук. Проте широкому загалу Володимир 
Павлович Вихрущ відомий, передусім, як поет, 
автор понад 20 поетичних збірок та 5 збірок 
пісень. Член Спілки письменників України(з 
1976 року), лаурет літературних премій ім. 
братів Лепких та ім. Іванни Блажкевич.

Ще з дошкільного віку Володимир Вихрущ 
писав вірші. Перша книга його поезій “Барви 
сонця” побачила світ у 1972 році. Чимало 
творів Володимира Вихруща перекладено 
російською і болгарською мовами.

Володимир Павлович також є автором 
багатьох популярних пісень, музику до яких 
написали відомі композитори Микола Колесса, 
Юлій Мейтус, Володимир Верменич, Андрій 
Кушніренко, Анатолій Кос-Анатольський, 
Мирослав Скорик, Анатолій Горчинський 
та інші. Вони звучать і сьогодні у виконанні 
Ніни Матвієнко, сестер Байко, Алли Кудлай, 
а також самодіяльних співаків та вокальних 
ансамблів. 

Помер Володимир Вихрущ 23 червня 1999 
року. «Невблаганна смерть забрала з життя 
нашого колегу, доброго порадника, мудрого 
наставника, доктора економічних наук, про-
фесора, найпершого декана вузу, завідувача 
кафедри економіки підприємств і корпорацій, 
члена спілки Письменників України з 1975 р., 
великого патріота Володимира Павловича Вих-
руща. Пішов із життя невгамовний трудівник, 
громадянська позиція якого, мужність, ви-
сока соціальна активність, принциповість і 
відповідальність перед народом служили до-
брим прикладом для всіх, хто його знав, кого він 
вчив, з ким жив і працював на теренах рідного 
краю» («Академія» №№19-21, 1.09.1999). 

Віталій Михайлиця, директор музею
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22 березня 2014 року біля го-
ловного корпусу Тернопільського 
нац іонального  економічного 
університету – по вулиці Львівській 
–  с т у д е н т и  у н і в е р с и т е т у, 
спортсмени, громадські діячі, 
активісти, народний депутат 
України Олексій Кайда, голова 
Тернопільської обласної ради Василь 
Хомінець, керівник Тернопільської 
міської «Свободи» Роман Навроць-
кий, українська біатлоністка – 
чемпіонка Олімпійський ігор у 
Сочі-2014, чемпіонка Світу та 
5-разова чемпіонка Європи Олена 
Підгрушна, майбутні студенти ТНЕУ – діточки викладачів і працівників університету 
разом із ректором Андрієм Крисоватим посадили 100 лип, сотворивши алею пам’яті 
«Небесній Сотні» - Героям, які загинули під час акцій протесту у грудні 2013-лютому 
2014 рр. в Україні. Виступаючи перед присутніми, ректор, університету зокрема, ска-
зав: «Дерева – це символ життя. Життя у вільній, незалежній , могутній державі, яке 
виборювали наші Герої. Я переконаний, що Ви – ті молоді паростки, які допоможуть 
Україні зміцніти, об’єднатися, подолати розбрат та  кризу». 

Студенти присягнули на вірність Україні і «Небесної Сотні». Під звуки тужливої 
народної пісні «Плине кача по Тисині« прозвучали імена тих, хто віддав життя за 
волю і гідність кожного з нас, за рідний край, за славу прадідів, батьків, дітей -  під 
час Революції Духу, бо революція стала місцем зустрічі кожного із собою: з влас-
ними комплексами й гідністю, власними страхами й відвагою, власною підлістю й 
шляхетністю, із власною байдужістю та солідарністю.

Відтепер у Тернополі - на вулиці Львівській міцно укорінюються 100 лип, розкривши 
тендітні обійми спокійним небесам... Пройде небагато часу, і кожен тернополянин 
зможе пройтися чудовою алеєю, вдихнути п’янкі пахощі лип й згадати про тих, хто 
ціною свого життя виборов для нас Україну.

100 ЛИП ДЛЯ "НЕБЕСНОї СОТНІ"

Вечір пам’яті 
«Небесної Сотні»

9 березня  2014  року  в  актов ій 
залі Тернопільського національного 
економічного університету відбувся осо-
бливий вечір - пам’яті «Небесної Сотні», 
на якому були присутні Михайло Гаври-
люк із побратимами та Ірена Карпа. 

Спілкуючись з письменницею, рек-
тор ТНЕУ Андрій Ігорович Крисоватий 
подякував їй за те, що вона відвідала 
Тернопільщину та вшанувала пам’ять 
«Небесної Сотні».

Творчі колективи Тернопільського 
національного економічного університету 
підготували мистецьку програму, пока-
зали слайди - фото з Майдану та відео-
прощання із загиблими Героями України. 

Пісню «Пливе кача» усі присутні 
слухали стоячи, а згодом помолилися за 
душі загиблих.  

  Герої не вмирають!

Плине кача по Тисині,
Ой, плине кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.
 
Залаєш ми в злу годину,
Ой, залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю, де погину,
Сам не знаю, де погину.
 
Погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
 
Виберут мі чужі люде,
Ой виберут мі чужі люде,
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ой, ци не жаль ти, мамко, буде?
 
Ой як ж мені, синку, не жаль?
Як же мені, синку, не жаль?
Ти на моїм серцю лежав,
Ти на моїм серцю лежав.
 
Плине кача по Тисині,
Ой, плине кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.
 
Так звучить лемківська тужлива на-

родна пісня, що стала неофіційним гімном 
«Небесної Сотні» – загиблих учасників 
акцій протесту в грудні 2013 – лютому 
2014 року в Україні. Саме вона лунала у 
записі «Піккардійської терції», під час 
прощання із загиблими Героями Майдану, 
коли десятки людей, зі сльозами на очах, 
прийшли попрощатись із тими, хто поклав 
своє життя за краще майбутнє України.
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40 днів 
по «Небесній Сотні»

У Нововолинському  факультеті 
Тернопільського національного економічного 
університету 1 квітня 2014 року відбулася па-
нахида, яку провів протоієрей Віктор Мельник. 

У святково прибраній вишитими руш-
никами залі перед стендами із портретами 
«Небесної сотні» було запалено свічки - як 
знак Воскресіння. 

Свічку тримав кожен присутній i молився 
за душі загиблих.За церковною традицією, 
освячене коливо роздано (в індивідуальних 
чашечках) студентам i всім присутнім, 
як поминальна їжа за мертвих. Це дійство 
об’єднало факультетську родину у спільній 
молитві за душі невинно «убієнних», що поклали 
життя за «другі своя».

Як символ української національної ідеї, 
огорожу навколо факультету студенти та 
викладачі обв’язали жовто-блакитними 
стрічками. На фасаді факультету того дня 
було приспущено прапор України, на якому 
журливо звивалася чорна стрічка.

Слава Україні! Героям Слава!

Небесній Сотні
Їх назвали «Небесна Сотня»,
З ними прощались самі ангели у вогні.
Їх чекають матері до сьогодні,
Припадаючи на коліна до землі.

Бога благають, щоб сини повернулись,
Живі та здорові із усмішками 
                                               на вустах.
З них ніхто не збагнув,
                           як із смертю зіткнувся,
І що бачитись з матір’ю 
                                    будуть лиш в снах.

Наталія Курман, студентка 4 курсу ЮФ 

P.S. «Вічна пам’ять всім загиблим синам 
і дочкам твоїм, Україно!!!»

Академічна спільнота та студентство Тернопільського національного економічного 
університету звертаються до української громади у зв’язку з напруженою громадсько-
політичною ситуацією, що склалася в державі.

Ескалація насилля набула загрозливих форм і стала апогеєм у протистоянні народу і 
влади. Громадянський конфлікт, наслідки якого можуть бути непередбачувані, триває. 

В Україні знову пролилася кров наших співвітчизників. Внаслідок протиправних дій 
сотні поранених потребують медичної допомоги. Висловлюємо глибокі співчуття родинам 
загиблих і постраждалих під час подій у Києві та інших регіонах країни. 

Нас непокоїть ситуація нагнітання громадянського протистояння та прояви агресії й 
ненависті окремих сил. Насильство ніколи не було і не є конструктивним способом вирішення 
проблем. Його слід негайно зупинити та відновити верховенство права і конституційного ладу.

Ми хочемо вберегти свій край від розбрату та  свавілля. Пам’ятаймо, що життя 
людини – це найвища цінність!

Сьогодні дуже важливо відмовитися від ультиматумів й зробити все можливе для 
розв’язання ситуації лише мирним шляхом. 

Розкол країни, загроза громадянської війни – це жахливі реалії сьогодення. Закликаємо 
усіх утриматися від протиправних дій, силового протистояння, погроз й вирішити питання 
майбутнього України за столом перемовин, а не на барикадах.

Ми не бачимо інших способів захисту наших інтересів, окрім таких, що є мирними. В 
Україні є достатньо інтелектуальних ресурсів та організаційних можливостей знайти 
порозуміння у руслі дипломатії.

Закликаємо студентів у ці напружені дні   бути розсудливими, пильними, поміркованими, 
утриматися від захоплення адміністративних будівель, нищення майна. 

Протиправні дії становлять загрозу для суверенітету держави та її національної 
цілісності. Ми засуджуємо безвідповідальних політиків і окремих представників влади, які 
штовхають людей на громадянське протистояння.

В Україні не повинна проливатися кров ані мирних громадян, ані правоохоронців!
Тільки шляхом переговорів, спрямованих на стабілізацію та врегулювання конфлікту, 

можна повернути країні мирне життя. 
Віримо у силу нашого народу і просимо у Бога мудрості для наших політиків! 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю ТНЕУ

ЗВЕРНЕННЯ АКАДЕМІчНОї СПІЛЬНОТИ ТА 
СТУДЕНТСТВА ТНЕУ

ПИСАНКИ 
для «Небесної Сотні»

Станьмо, дітки, дружно в коло – утворім 
тісне кільце, кожен з нас міцно тримає 
свіже, вимите яйце. Помолімось щиро серцем 
– день хвилюючий сьогодні: писанки будем 
писати в пам’ять про «Небесну Сотню». 

Хрестик, хвильку намалюєм і барвисті 
квіточки, – бачить з Високості  «Сотня» 
вашу працю, діточки.

Писачком веде Мар’янка ніжні котики 
вербові – це за «Сотнею» сумують степи, 
луги і діброви… Світиться Михайлик ща-
стям – рибки вдалися й олені, а Богданчик 
дрібно мітить сотню ялинок зелених… Дми-
трик змалював  дубочки, пташечку – мала 
Маруся; чудернацько-дивні знаки проявилися 
в Петруся – і щити, й бронежилети, й добрий 
Янгол із крильми…

…Тішиться «Небесна Сотня» разом з 
милими дітьми, це ж заради їх дитинства, 
ради сміху на вустах мир пантрує світла 
«Сотня» понад краєм в небесах; зирить, як 
одна родина спільно молиться віки й ширить 
Славу України, й мудро пише писанки…

Марія Баліцька



№№4-5 (416-417), квітень-2014 р.Розваги...
 «Ніч в університеті»

Студентам Тернопільського національного економічного університету в ніч з 24 на 
25 березня було не до сну. З 20 години вечора і до 7 години ранку на території на-

чального закладу активні та заповзяті юнаки й дівчата змагались між собою в іграх «Що? 
Де? Коли?» і Криївка (мафія), зробили найкращу відео-презентацію, організували флеш-моб, 
а також встановили рекорд України.

Відкрив освітньо-розважальний проект «Ніч в Університеті» ректор навчального закладу  
Андрій Ігорович Крисоватий, який сказав: «Мені дуже приємно, що в стінах нашого вишу 
навчаються такі ініціативні та творчо обдаровані студенти. Ви господарі університету 
під час навчання. Сьогодні ж Ви станете нічними господарями нашого вищого навчаль-
ного закладу! Нехай студентський запал, впевненість, креативність, наполегливість, які 
об’єднують сьогодні Вас, стануть міцним підґрунтям Вашої професійної діяльності. Такі 
заходи повертають мене у студентські роки й додають сили та наснаги».

Учасників заходу, а саме 9 команд факультетів, зустрічали оплесками декани, глядачі, 
вболівальники. 

Розпочались змагання із презентації відеороликів, в яких команди представили себе. 
Далі були ігри «Що? Де? Коли?», Криївка (мафія) та з 2 години ночі – Нічний квест, під час 
якого студенти виконували різноманітні завдання та шукали цікаві локації на території 
студмістечка ТНЕУ. Маршрут змагань: аудиторія 1215, територія за 5 гуртожитком, На-
укова бібліотека, 3 корпус, профком, 4 корпус, приймальна комісія, спортзал, «Прінт-офіс», 
їдальня у 2 корпусі, аудиторія 1210, їдальня «Смакота», 11 корпус та 3 гуртожиток. 

На завершення студенти мали змогу переглянути короткометражний фільм та встано-
вити рекорд України з найбільшої кількості будильників, які задзвонили одночасно о 7 годині 
ранку. Так вони підіймали всіх студентів на заняття!

Організаторами акції виступили: Університетська рада студентів ТНЕУ та 
Профспілковий комітет студентів ТНЕУ. Координаторами заходу – Оля Вендерер, Тетяна 
Коплак та Андрій Луцик.

Сподіваємося, що в усіх учасників залишились лише позитивні враження. Вітаємо коман-
ду-переможницю. Бажаємо творчих успіхів у житті та наснаги у нових 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Студентське самоврядування

Очільників обрано!
Попереду - великі справи...

10 квітня 2014 року відбулася виборча 
конференція студентської ради Навчаль-
но-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина, 
на яку було делеговано 155 учасників.

 Для координації роботи конференції були 
запрошенні в.о. директора навчально-науко-
вого  інституту міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Таранов Ігор 
Михайлович,  голова профкому студентів 
ТНЕУ Шевчук Антон Михайлович, голова 
УРС ТНЕУ Бич Павло, заступник керівника 
відділу обслуговування студентів ННІМЕВ 
ім. Б. Д. Гаврилишина-спеціаліст І категорії 
Югова Ірина Леонідівна.

Під час роботи конференції точилась 
жвава дискусія щодо усіх пунктів порядку 
денного конференції, адже вперше обиралися 
голови усіх органів студентського само-
врядування у новоствореному ННІМЕВ ім. 
Б.Д.Гаврилишина.

У  р езул ьт а т і  р обо т и  в и бо рч о ї 
конференції абсолютною більшістю голосів 
були обрані:

1. Голова студентської ради (студентсь-
кий декан) ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина 
– ЦАЛЬ Наталія (ст. гр. МЕЄЕ-22); за-
ступники – Олійник Юрій (ст. гр. МЕВ-21) і 
Назарук Вікторія (ст. гр. МАУН-12).

2. Голова студентського комітету 
ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина – РУДНІЦЬКА 
Тетяна (ст. гр.  МАУН-21); заступники – 
Круцько Віталій (ст. гр. Т-21) і Сковрон 
Ярина (ст. гр. МЕНМФ-11).

3.  Голова профбюро ННІМЕВ ім. 
Б.Д.Гаврилишина – ЗІНЬЧУК Ірина (ст. 
гр. Т-21); заступники – Николишин Марія 
(ст. гр. МАУН-12) і Барвінок Ірина (ст. гр. 
МЕНМПм-51).

4. Голова культурно-мистецької комісії 
ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина – СЛОБОДЯН 
Анастасія (ст. гр. МЕВ-11); заступники – 
Дмитрук Тетяна (ст. гр. МЕЄЕ-11) і Келічава 
Марія (ст. гр. МАУН-12).

Вітаємо керівників  органів  сту -
дентського самоврядування ННІМЕВ ім. 
Б.Д.Гаврилишина та їх заступників із обран-
ням на відповідні посади та бажаємо плідної 
та ефективної роботи.

Навчально-науковий інститут 
міжнародних економічних відносин 

ім. Б.Д.Гаврилишина
Оголошення
Розробимо фірмовий стиль 

і логотип інституту
Н а в ч а л ь н о - н а у ко в и й  і н с т и ту т 

міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. 
Гаврилишина оголошується конкурс на 
розробку фірмового стилю та логотипу 
інституту. 

Фірмовий стиль – це сукупність художніх 
і текстових елементів, об’єднаних єдиною 
ідеєю, що формують імідж інституту та 
забезпечують візуальну єдність його видів 
діяльності (надання освітніх послуг).

Основою, на якій базується фірмовий 
стиль, є логотип – оригінальне позначення, 
зображення повного або скороченого най-
менування інституту, яке сприяє кращому 
запам’ятовуванню його іміджу. 

Усі роботи будуть представлені на роз-
гляд журі. Переможець отримає нагороду.

Детальнішу інформацію Ви можете от-
римати в директора інституту, кандидата 
економічних наук, доцента І.М. Таранова.
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Погляд зблизька

Студенти готувалися до конкурсу 
читців Поезії Тараса Шевченка та 

авторських творів про Кобзаря – хвилюва-
лися, репетирували, збиралися з думками… 
Усі такі святково-урочисто-піднесені 
– аякже, це ж Слово Самого Шевченка не-
стимуть до слухачів… Усі у вишиванках 
– розмаїтих відтінків і візерунків… Нараз 
я помітила ружі – багато вишиті бісером. 
Як з’ясувалося, оцю дивовижну красу тво-
рить власноруч першокурсниця факульте-
ту економіки та управління ТНЕУ Юлія 
Ковальчук, яка читала на конкурсі Поезію 
Т.Г.Шевченка «Думка» («Вітре буйний…»).

Юля народилася у Киданцях Збаразько-
го району і закінчила школу у рідному селі. 
Мріяла бути економістом, але хотіла на-
вчатися у вищому навчальному закладі, де би 
вона мала можливість самовиразитися. Ма-
ючи неабиякий хист до вишивання, у своєму 
юному віці Юлія зібрала уже чималу колекцію 
власних вишиванок, серед яких сукня і блузки, 
картини сакрального змісту та квіти…

- Юлю, хто навчив Вас вишивати?
- Мама, яка сама вишивала хрестиком, 

зацікавила і мене до творення дивовижної 
краси… А вже у школі я навчилася вишивати 
гладдю.

- Коли Ви відчули бажання працювати 
з бісером?

- Також у школі – мені було цікаво щось 
виготовляти власними руками, відтак я на-
вчилася робити вироби з бісеру та зі стрічок.

- Що наймасивніше вдалося Вам со-
творити з бісеру?

- Думаю, що це було моє деревце, хоча 
кошичок з квітами також вийшов об’ємним. 
Робота клопітка, але моя мама дуже лю-
бить волошки, і я захотіла зробити їй такий 
нев’янучий дарунок. А зі стрічок я навчилася 
майструвати троянди…

- Юлю, а тепер поговоримо про навчання: 
чи цікаво Вам – такій творчій мрійниці – 
вивчати економіку, математику, історію?

- Мені дуже подобається і саме навчання 
на факультеті економіки та управління, і 
методи та підходи викладачі до подан-
ня навчального матеріалу – вони уміють 
зацікавити студентів кожною темою і 
самим предметом. Щодня я дізнаюся дуже 
багато нового і цікавого для себе, відтак 
різносторонньо розвиваюся, адже, як кажуть 
класики, – знання за плечима не носити.

- Юлю, чи була у вас можливість заяви-
ти про себе – тобто, показати ровесникам 
свої таланти?

- Частково я змогла відкритися одно-

групникам під час представлення груп, а одно-
курсникам – під час конкурсу «Студентська 
ліра-2013». Скажу одразу, що такі конкурси 
дуже потрібні першокурсникам, адже вони 
здружують молодих людей, які прийшли до 
вищого навчального закладу з різних куточків 
області і країни, і такі приязні стосунки, вва-
жаю, навіть дещо стимулюють до кращого 
навчання – щоби і група, і факультет були в 
числі кращих у великій родині Тернопільського 
національного економічного університету.

- Дякую, Вам, Юлю, за розмову і ба-
жаю, щоби Ваші студентські роки і надалі 
були цікавими, насиченими і… незабутніми.

Ось така вона – першокурсниця ФЕУ 
Юлія Ковальчук: щаслива, привітна, до-
брозичлива, відповідальна… Я вирізнила її 
з-поміж інших студентів, бо вона – через 
власноруч вишиті бісером ружі на сукенці, 
– ніби випромінювала ауру спокою і тепла. 
Нехай же вони будуть барвистим  оберегом 
Юлії на все її життя.

Розмовляла Марія Баліцька, 
голова журі конкурсу читців Поезії 

Тараса Шевченка
На фото: першокурсники ФЕУ разом 

із деканом В.М.Островерховим та 
ректором ТНЕУ А.І.Крисоватим 

на  Святі Знань

ВОЛОШКИ У КОШИчКУ З БІСЕРУ – 
ДЛЯ МАМИ…

Здоров’я
’

СВІДОМА ЛЮДИНА 
ДБАЄ ПРО СВОЄ 

ЗДОРОВ’Я
Відділ гуманітарної освіти та виховання 

Тернопільського національного економічного 
університету проводить численні заходи 
виховного характеру. Кожен з методистів 
відділу відповідає за певні напрямки роботи. 
Одним із напрямків, за які відповідає Юрій 
Дзюла – це здоровий спосіб життя: 

- Уже четвертий рік поспіль в університеті 
ми проводимо тиждень здорового способу 
життя, протягом якого щоденно перед сту-
дентами виступають практики, які з власного 
досвіду знають, що хвилює сучасну молодь, і 
намагаються у доступній формі підказати та 
розказати юнакам і юнкам, що кожна людина 
сама керує своїм життям і завжди має вибір: 
робити  так чи інакшею

- Юрію Васильовичу, що пропонували 
цьогоріч студентам університету?

- В університетській світлиці студенти 
факультету обліку і аудиту зустрілися 25 
березня із тренером молодіжної громадської 
організації «Єднання» Галиною Дричик на 
тему «Здоров’я, його складові» та взяли 
участь у проведенні тренінгу за програмою 
«Здоров’я жінок України» (детальніше про 
програму читайте у травневому випуску га-
зети). Наступного дня студенти факультету 
фінансів зустрілися з лікарем КУТОР «Центр 
Здоров’я» А. Зарусінським, який розповів про 
«Шкідливі звички: алкоголь, тютюнопаління, 
наркоманія. Як їх позбутися?». 27 березня 
маршрут безпеки студентам ТНЕУ показали 
працівники Тернопільського міського центру   
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
а студенти УНЕФ і ФАЕМ зустрілися з голо-
вою туристичного клубу «Файні мандри» Р. 
Задорожним, який розповів про важливість 
мандрів «Туризм на сторожі здорового 
життя».  28 березня студенти ФКІТ та 
ФББ зустрілися з соціальним працівником 
Тернопільського обласного центру боротьби 
зі СНІДом Л. Семанишин «Зупинимо СНІД, 
доки він не зупинив нас».

Відгуки студентів:

Марія Міньковська, МПЗ-41 ФАЕМ: 
«Кожну свідому людину хвилює її майбутнє, 
яке йде кожному назустріч… Стосовно 
сьогоднішньої зустрічі з лікарем-практиком 
скажу дещо філософськи: попереджений – 
значить, озброєний. Тема важлива, але про 
це чомусь не прийнятно говорити з ровесни-
ками… А коли говорить фахівець, – слухаєш, 
дізнаєшся, розумієш, задумуєшся над тим, 
що, дізнавшись про наслідки, молода людина 
зможе вберегти себе від необдуманих кроків.»

Роман Навроцький, ЕФАП-31 ФАЕМ: 
«Якщо говорити про СНІД, то, в першу чергу 
було приємно уже те, що хтось займається 
такою важливою проблемою... Я підтримую 
цю кампанію, бо вона не просто розповідає 
про хвилюючі проблеми, а займається пев-
ним моніторингом, який включає у себе 
статистику – наводяться реальні цифри 
як в Тернопільській області, так і в Україні, 
які здатні сильніше впливати на розуміння 
студентами усієї загрози, яку несе у собі ця 
інфекція. Саме наведені цифри допомагають 
студентам уявити проблему, яка існує не лише 
серед молоді, а й серед старшого покоління, 
яке полюбляє «ходити на ліво». Статистика 
– річ уперта, і вона свідчить про збільшення 
загрози. Під час зустрічі із Л.Семанишин 
ми почули важливу інформацію, зрозуміли 
важливість турботи про власне здоров’я 
та необхідність інформувати ровесників про 
наслідки необдуманих вчинків.»
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Зустрічі, які змінюють життя...
У рамках проведення ІІ фестивалю-

конкурсу духовно-митецької творчості 
студентів ТНЕУ «Дорога до істини», 10 
квітня в університетській світлиці пройшла 
зустріч студентської молоді з архиєпископом 
Бучацьким, Кременецьким і Тернопільським 
Нестором на тему «Духовна краса людини».

У затишній атмосфері молодь слухала 
роздуми святого отця про совість, гріх, віру, 
любов, заповіді Божі та церкву. Простою та 
зрозумілою мовою гість наводив присутніх на 
роздуми щодо духовного вдосконалення лю-
дини та його важливості у нашому житті.

Студентка ННІМЕУ ім. Б.Д. Гаври-
лишина Тетяна Дмитрук поділилася вра-
женнями від спілкування: «Ця зустріч 
відволікла нас від щоденних, рутинних про-
блем. Архиєпископ навів нас на роздуми як 
варто поводитись людині та як зростати 
духовно. Його приємно слухати, він вміло та 
доступно розповідав про те, що духовність і 
мораль не є тотожними, а сама духовність є 
частиною нашої природи. Найціннішим було 
те, що відчувалась душевна спорідненість, 
що спонукала нас до роботи над собою».

 «Твори добро, звершай, 
та нагороди ти від цього не чекай.
Хай завжди буде істина проста:
«Людина починається з добра»»

У Тернопільському національному економічному 
університеті 7–11 квітня проходив другий фестиваль-
конкурс духовно-мистецької творчості між студентами 
навчального закладу «Дорога до істини», організований 
відділом гуманітарної освіти та виховання.

 «Будьмо милосердні! Бо суд немилосердний до того, хто 
не вчинив милосердя. Милосердя ставиться вище за суд!» – 
звернулися до присутніх ведучі – Назар Крамарчук та Оксана 
Кічак. Говорили вони також про любов до ближнього, повагу 
до старшого покоління та увагу до дітей. Слухаючи історії 
знедолених людей глядачам важко було стримати сльози.

У такій емоційній атмосфері своє мистецтво 
присутнім дарували: Павло Тютюнник, солістки гур-
ту «Кралечки» – Анастасія Джуровська та Роксолана 
Залізняк,  гурт «Називний відмінок», солістки театру пісні «Для тебе» – Тетяна Шарган та 
Наталія Цар, фольклорно-етнографічна студія «Святочні гердани».

На завершення заходу підвели підсумки студентського фотоконкурсу «Духовне облич-
чя України» та виконали літературно-музичну композицію «Душі людської доброта». У 
фотоконкурсі перше місце виборола студентка ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина Юлія Гаврилюк, 
друге місце – студент ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина Вадим Шатківський, третє місце – 
студент ФКІТ Володимир Гецько.

«Тобою дане – тобі возвернеться!»  – мовиться у народі. Вернеться чистою совістю, 
теплою та лагідною старістю, відчуттям виконаного людського обов’язку. Пам’ятаймо про 
це, особливо в час Великоднього посту.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

ЛЮДИНА ПОчИНАЄТЬСЯ З ДОБРА!
Дорога до Істини....

ЙДЕМО ДО ІСТИНИ...
Дорога до Істини - вічна!!!  
Головне - відшукати її у своєму серці!
Дорога до Істини починається з стежини, 

яка, здебільшого, веде вгору: вийшов - побачив 
ширші обрії і ... наступну вершину. Хочеш по-
бачити, що там - за тією вершиною, - іди... 
Не готовий - значить, ще не прийшла пора.

Коли приходить пора іти до Істини - ніщо 
і ніхто не зупинить того, хто йде.

Випробування сипатимуться за випро-
буваннями.

Той, хто йде до Істини, - має пройти 
понад прірвою випробувань, через місток 
зневаги, через коридор насміху...

Але що людська зневага тому, хто іде до 
Істини: згадаймо – те, що гусениця називає 
кінцем світу, Бог називає метеликом!!!

Головне - не схибити на обраному шляху, 
не збитися на манівці, бути всепрощаючим і 
милосердним, як Господь наш Милосердний.

І такій людині завжди всміхатиметься 
привітністю Небо! Йдемо до Істини...

Марія Баліцька

«Пригодою краплі води»
цікавилися майбутні 

економісти
14 квітня 2013 р. в університетській 

світлиці студенти переглянули науково-
пізнавальний фільм «Пригода краплі 
води». Захід відбувся у рамках тижня 
екологічної культури, організованого відділом 
гуманітарної освіти та виховання.

Фільм запрошує глядачів у кругосвітню 
подорож із краплею води, дає можливість 
побачити, як ранкова роса стає повновод-
ною річкою, як вода потрапляє у людський 
організм і стає частиною світового океану. 

Перегляд фільму допоміг студентам 
дізнатися багато нового та цікавого, а та-
кож, як запаморочливо влаштоване життя 
на нашій планеті.

Відгомін чорнобиля...
16 квітня 2014 року студенти На-

вчально-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, 
Українсько - нідерландської факультет – 
програми та факультету обліку і аудиту 
відвідали музей пам’яті ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС, розташований у приміщенні обласної 
спілки «Союз. Чорнобиль. Україна».

Організатором екскурсії виступив відділ 
гуманітарної освіти та виховання.

Аварія на Чорнобильській АЕС увійшла 
в історію людства як найбільша масштаб-
на екологічна катастрофа ХХ століття, 
наслідки якої, нажаль, будуть нагадува-
ти про себе й нашим нащадкам. Історію 
квітневих трагічних подій зберігає музей-
кімната. Експонати працівники музею зби-
рали власними зусиллями. 

Студенти отримали незабутні вражен-
ня, а також інформацію, що дає можливість 
осмислити уроки трагедії та запобігти її 
повторенню.
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-  Світлано Миколаївно, щорічно у лю-
тому Ваш відділ проводить тиждень рідної 
мови. чим цікавий цьогорічний тиждень 
пошанівку мови?

- Працівники відділу гуманітарної освіти 
та виховання – а це методисти, художні 
керівники розмаїтих гуртків, вокалісти, 
музиканти, декламатори – самі поважають 
рідне слово і навчають поваги студентів 
ТНЕУ. Якщо конкретніше, то існує велика 
проблема надмірного вживання сучасною 
молоддю сленгу, що засмічує мову. Відтак ми 
розробили, видрукували та розповсюдили між 
студентами інформаційний буклет «Сленго-
ва мова: за і проти»; оформили тематичний 
стенд «Читати українською – модно! Роз-
мовляти українською – престижно!»

- Світлано Миколаївно, ще Мак-
сим Рильський просив «…Мов парость 
виноградної лози, плекайте мову, пильно 
й ненастанно політь бур’ян…» Звідки ж 
беруться оті бур’яни?

- Питомо українського сленгу немає. 
Переважно український сленг утворюється 
під впливом іноземних мов. З одного боку, це – 
запозичення, з іншого – чужомовна експансія. 
Часто сленг підміняється суржиком, який, 
на жаль, популяризується… І ми, працюючи 
зі студентською молоддю, підказуємо їм як 
навчитися поважати рідне слово – через 
українську пісню, поезію та книгу взагалі. 

-  У мистців зі  світовою славою 
читаємо: «Літературна мова – то го-
ловний двигун розвитку духовної куль-
тури народу, найміцніша її основа. Як 
про духовну зрілість окремої особи, так 
і про зрілість народу судять, найперше, 
з культури його літературної мови...» 
Літературну мову найбільше пильнують, 
власне, літератори, і студенти нашого 
університету з особливою цікавістю завж-
ди поспішають на зустрічі з майстрами 
слова – сучасниками…

- Ми запланували такі творчі зустрічі… 
Для прикладу, 18 лютого 2014 року, в рам-
ках тижня рідної мови, в університетській 
світлиці відбулася творча зустріч студентів 
із заслуженим діячем мистецтв України, пись-
менником, громадським діячем, краєзнавцем, 
журналістом Богданом Мельничуком. У 
теплій та невимушеній атмосфері митець 
розповів про своє становлення, студентські 
роки, любов до творчості, вміло приправ-
ляючи розповідь дотепними жартами та 
цікавими оповідками. Студенти дізналися 
про багату творчу спадщину письменника 
та важливість вміння володіти українською 
мовою. Варто сказати, що митець вправно 
володіє рідним словом і невтомно пише 
книги – має 38 книг драматургії, прози й 
поезії; понад 500 збірок, редактором і укла-

чИТАТИ УКРАїНСЬКОЮ – МОДНО! РОЗМОВЛЯТИ 
УКРАїНСЬКОЮ – ПРЕСТИЖНО!

Тиждень рідної мови у ТНЕУ

Тернопільський національний економічний університет – за свою майже 
50-річну історію дав путівку у світ сотням тисяч своїх випускників, які обіймають 

високі посади різних рівнів і рангів, створюють свої наукові школи і мають учнів-
послідовників, які вдячно стверджують, що їхній світогляд формувався у стінах 

саме нашого університету. 
Великий вплив на виховання юнаків і юнок має культурно-просвітницька робота, 

яку проводить відділ гуманітарної освіти та виховання.
Сьогодні на запитання «Університетської думки» відповідає начальник відділу – 

заслужений працівник культури України Світлана Сорочинська.

дачем яких був письменник, що засвідчує про 
розмаїття творчого пошуку митця. А 19 
лютого наші студенти зустрілися із канди-
датом філологічних наук, доцентом кафедри 
журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
Наталією Левківною Дащенко, яка розкрила 
«Особливості лексики сучасної української 
молоді» і зуміла зацікавити, навіть дещо 
епатувати студентів ТНЕУ фактами, які 
спонукають задуматися над потрібністю 
лихих слів, а також намаганням уникати їх 
у своєму мовленні. Українська мова має бути 
чистою і душевною, щоби зберегти отой 
правічний код, а наша молодь повинна стати 
носієм найкращої мови у цілому світі..

Зважаючи на трагічні події у нашій 
державі, інші зустрічі довелося перенести 
на пізніший термін.

Втім, пошанівок рідного слова – це 
справа щоденна, адже кожний свідомий 
громадянин мусить практично знати свою 
соборну літературну мову й вимову та свій 
соборний правопис, а також знати й вико-
нувати рідномовні обов’язки свого народу, 
адже ні сленгом, ні суржиком неможливо 
відтворити і передати красу рідної природи, 
глибину і щирість почуттів. І, як стверджу-
ють класики, хто цурається рідної мови, той 
у саме серце ранить свій народ.

Розмовляла Марія Баліцька, 
головний редактор газети ТНЕУ 

«Університетська думка»
На світлині - 

Світлана Сорочинська

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 
На книжкову полицю

Бюджетна система : підруч. / за 
ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, 
О. П. Кириленко. – Тернопіль : За-
тверджено Міністерством освіти 
і науки, молоді та спорту України 
(лист Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України № 1/11-
6797 від 09.04.2013 р.) від 09. 04. 2013 
р.); рекомендовано до друку Вченою 
радою  Тернопільського національного 
економічного університету (протокол 
№ 2 від 9.11.2011 р.)

Розглянуто концептуальні підходи до 
сутності бюджету держави, розкрито його 
призначення і роль у суспільстві. Досліджено 
теоретичні, методологічні та практичні 
засади формування бюджетної політики, 
бюджетного механізму, бюджетної системи 
України. 

Акцентовано увагу на окремих аспектах 
функціонування бюджету держави як ос-
новного фінансового плану, на аналізі його 
стану, досліджено засади балансування, 
економічну природу та систему управління 
бюджетним дефіцитом, організацію 
міжбюджетних відносин, систему доходів 
і видатків бюджету. 

Охарактеризовано видатки на економічну 
діяльність та науку, соціальний захист 
населення і соціальну сферу, управління та 
оборону, обслуговування державного боргу. 

Рекомендовано для студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів, 
науковців, усіх, кого цікавлять питання 
теорії і практики бюджету держави.

Щ о р о к у  Те р н о п і л ь с ь ка  обл а с н а 
організація товариства винахідників і 
раціоналізаторів України проводить конкурс 
на присвоєння звання «Кращий винахідник 
Тернопільської області». 

За підсумками винахідницької робо-
ти в університеті за 2013 рік кращим 
винахідником визнано доктора технічних 
наук, професора кафедри інженерного менед-
жменту Юрія Володимировича Дзядикевича.

За свою винахідницьку діяльність Юрій 
Володимирович розробив і отримав 42 патен-
ти, із яких 24 патенти Росії та 18 патентів 
України на винаходи та корисні моделі, 
спрямовані на розробку композиційних та 
полімерних матеріалів для захищення мета-
левих конструкцій  від високотемпературної 
корозії та спрацювання.

У 2013 році Ю.В. Дзядикевич одер-
жав 5 патентів України на винаходи та 
корисні моделі. Розроблені та запатентовані 
технічні рішення спрямовані на використан-
ня відновлюваних джерел енергії, економне 
використання енергоресурсів, охорону навко-
лишнього середовища тощо. Ефект від впро-
вадження винаходу становить орієнтовно 
879 тис грн.

В і т а є м о  к р а щ о г о  в и н а х і д н и ка 
Тернопільської області! Бажаємо Юрію 
Володимировичу творчих успіхів та нових 
відкриттів. Нехай його розробки знайдуть 
своє застосування у житті та стануть у 
пригоді людству.

«Кращий винахідник 
Тернопільської області» 

працює у ТНЕУ!
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 ДВОМА ІЗ СЕМИ чУДЕС УКРАїНИ МИЛУВАЛИСЯ СТУДЕНТИ чЕТВЕРТОГО КУРСУ 
ФАКУЛЬТЕТУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУМандруємо Україною

Напередодні останньої сесії четвер-
того курсу навчання, на фініші одержання 
навчально-освітнього ступеня «бакалавр», 
студентами групи БС-43 та їхнім куратором 
Віталієм Ярославовичем Руданом була про-
ведена незабутня екскурсійна поїздка двома з 
семи чудес України – Хотинською фортецею 
та Національним історико-архітектурним 
заповідником «Кам’янець».

Скелястий мис над Дністром, геометричні 
орнаменти мурів шириною 5-6 і висотою 40 
метрів, п’ять башт, археологічні роботи на 
території фортеці, виставки «Стінобитної 
зброї» та «Знарядь для тортур» у підвалах 
замку, картинні галереї у просторих залах – 
саме так нас зустрічала перша пам’ятка.

Хотинська фортеця (рум. Cetatea 
Hotinului)  – фортеця XIII-XVIII століть у 
місті Хотин на Дністрі, що у Чернівецькій 
області України. Сьогодні на її території 
розташований Державний історико-
архітектурний заповідник «Хотинська 
фортеця». 

Це не просто фортеця – це свідок чис-
ленних війн та баталій, чого лише вартують 
три Хотинські битви (1621, 1673, 1688 
років). Протягом століть вона була центром 
розвитку ремесел і торгівлі, культури та 
економіки. Ця середньовічна красуня може 
багато розповісти тому, хто побажає її 
вислухати...

У Хотинській фортеці проводилися зйом-

ки багатьох художніх фільмів, серед яких: 
«Захар Беркут», «Балада про доблесного 
лицаря Айвенго», «Три мушкетери», «Стріли 
Робін Гуда». Серед недавніх – екранізація 
твору відомого українського письменни-
ка Юрія Мушкетика «Яса» та зйомки 
кінострічки «Запорозька Січ» за повістю 
Миколи Гоголя «Тарас Бульба».

Наступним пунктом маршруту групи мо-
лодих студентів, спраглих до пригод та нових 
вражень, стало особливе місто – перлина 
Подільського краю, що зберегла особливий дух 
середньовіччя. Своєрідність та унікальність 
якого полягають у гармонійному поєднанні 
ландшафту і містобудівної структури, в 
якому військові інженери, використовуючи 
чудові природні властивості, створили 
фортифікаційну систему, що не має аналогів 
у Європі – місто Кам’янець-Подільський з 
його історично-архітектурними візитівками.

Кам’янець-Подільська фортеця (пол. 
Twierdza w Kamie?cu Podolskim, тур. Kamanie 
Kalesi, рос. Каменец-Подольская крепость) 
– фортеця у місті Кам’янець-Подільський 
(Хмельницької області). Вона відома ще 
з XIV століття як частина оборонної 
системи міста Кам’янець, колишньої 
столиці Подільського князівства XIV-XV 
ст., Подільського воєводства XV-XVIII ст., 
а далі Подільської губернії (1793-1924 pp.). 
та є складовою частиною Національного 
історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець», що відноситься до «Семи 
чудес України».

Із перших хвилин екскурсій фортецею, 
острівною частиною заповідника, усіма 
міськими укріпленнями, здавалось що міське 
життя тут повністю зберегло свою первісну 
красу і продовжує до сьогодні не просто 
жити у цій атмосфері, а жити нею. 

Старий замок, 11 веж, замковий міст, 
брами та мури, святині – усе зі своєю 
унікальною історією, назвами, особливостя-
ми та власними легендами захоплює, змушує 
затамовувати подих, щоб не пропустити 
жодної важливої деталі. 

Кам’янець-Подільська фортеця є, ма-
буть, однією з найпопулярніших серед усіх 
туристичних об’єктів України.

І на завершення, по дорозі додому, ми про-
вели ще один цікавий експрес-екскурс одним 
із найдавніших міст України. Через густий 
парк, доріжкою, викладеною бруківкою – 
до руїн замку в Теребовлі, які є визначною 
пам’яткою оборонної архітектури Поділля 
ХVІІ ст., з характерними ознаками залом-
лених мурів у поєднанні з винесеними назовні 
баштами-бастеями...

Отже, один день, 18 студентів разом із 
викладачем, приблизно 360 км дороги, три 
області, три замкові споруди та незабутні 
враження.

Людмила Риндюк, 
студентка групи ФБС-43 

У ТНЕУ НАВчАЮТЬСЯ НАЙКРАЩІ ТА НАЙСПОРТИВНІШІ 
СТУДЕНТИ.

Незабаром - літо...

Професійна спілка працівників 
ТНЕУ разом із ССК «Універ» (за 
ліцензією про туристичну діяльність 
«Універ тур») пропонує літній 
відпочинок для всієї сім’ї на курорті 
Равда на базі готелів «Greenville» і 
«Heruvim» та дитячий відпочинок на 
базі комплексу «Гамартата» 3* (КК 
Дюни) і дитячого центру «Соната» 
(КК Кранево). Також є можливість 
провести травневі свята у Болгарії 
(КК Золоті піски, КК Сонячний берег).

* * *
У комісії соціального страхування 

профспілкового комітету працівників 
ТНЕУ є санаторно-курортна путівка в 
ДП «Санаторій Верховина» (с. Сойми, 
Міжгірський р-н, Закарпатська область) 
на період з 12 червня по 02 липня 2014 
року. Профіль -  лікування захворювань 
органів травлення.

* * *
У комісії соціального страхування 

профспілкового комітету працівників 
ТНЕУ є санаторно-курортна путівка у 
відділення “Дніпро” ПрАТ “Санаторно-
готельний комплекс “Дніпро-Бескид”” 
(м. Трускавець, Львівська область) на 
період з 02 червня по 22 червня 2014 року. 

  Профіль -  лікування захворювань 
органів травлення, органів опору та 
руху, статевих органів, порушень обміну 
речовин та захворювань ендокринної 
системи, урологічних захворювань. 

 
За детальною інформацією звертатися 

у профспілковий комітет працівників ТНЕУ 
(47-50-79)

Сонячна Болгарія чекає...

Представляємо команди переможців:
Аеро-степ :
1 – збірна команда ТНЕУ 1, 
2 – збірна команда ТНПУ ім. В. Гнатюка.
3 – збірна команда ТНЕУ 2
Аеро- денс :
1 – збірна команда ТНПУ ім. В. Гнатюка,
2 – збірна команда ТНЕУ 1,
3 – збірна команда ТНЕУ 2.
Фанк-аеробіка:
1 – збірна команда ТНЕУ 1, 
2 – збірна команда ТНЕУ 2,
3 – збірна команда ТНЕУ 3.

Підготовці до змагань команди завдя-
чують своїм найкращим тренерам центру 
ф/к і спорту Клименко Аллі Василівній та 
Терновій Ірині Михайлівній. А 24-26 квітня 
студенти Тернопільського національного 
економічного університету гідно виступили  
на Чемпіонаті України у м. Києві, відстоявши 
честь Тернопільської області. Доцільно на-
гадати, що саме результати проведених 
змагань визначили склад збірної команди 
Тернопільської області! Учасники змагань 
вкотре довели, що в ТНЕУ навчаються 
найкращі та найспортивніші студенти.

Ярина Яковів, студентка ФКІТ

28 березня 2014 року у актовій залі ТНЕУ вперше відбувся «Фінал Кубку «ФІСА» 
м. Тернополя зі спортивної аеробіки. Участь у змаганнях взяли університети та 
загальноосвітні школи міста Тернополя. Студенти ТНЕУ активно захищали 
честь університету. У змаганнях взяли участь 45 студентів.

Змагання проводились у трьох видах спортивної аеробіки: аеро-степ, аеро-
денс, фанк-аеробіка. Із семи команд ТНЕУ – усі зайняли призові місця. Учасники 
отримали грамоти, а переможці були нагороджені ще й медалями та кубка-
ми. Проведення та організацію здійснювали: Тернопільська міська громадська 
організація фітнесу і спортивної аеробіки «ФІСА» та ТОГО ССК «Універ» за 
сприянням ректора ТНЕУ, президента ТОГО ССК «Універ» А.І. Крисоватого.
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Завесніло.... І мандри знову кличуть молодих у дорогу...
Студенти групи ФКчт-21 Навчально-наукового інституту 

інноваційних освітніх технологій ТНЕУ разом зі своїм наставником, 
методистом відділу гуманітарної освіти та виховання Юрієм Васи-
льовичем Дзюлою побували в Карпатах, де побачили справжні загадки 
природи: у п’ятницю, біля водоспаду Гук, милувалися квітневим снігом, 

У файному місті Тернополі 
протягом 28–30 березня про-
ходив мистецький фестиваль 
«Ї», до організації якого долучи-
лись студенти ТНЕУ. Йдеться 
про четвертокурсників фа-
культету банківського бізнесу 
Василя Томчишина, голову 
організаційного комітету, та 
Ігоря Білика, координатора 
заходу. 

Мистецький фестиваль 
«Ї» став втіленням синтезу 
мистецтв: літератури, жи-
вопису, фотографії, музики 
та короткометражного кіно. 
Відомі українські письменни-
ки та музиканти, а також початківці на 
поетичній ниві презентували молодіжному 
середовищу власні здобутки, ділились секре-
тами творчості, розповідали про нові книги, 
проводили автограф-сесії. 

Майданчиком для цього креативного 
проекту став клуб «Максим», у залах якого 
впродовж трьох днів збиралося українське 
студентство. Організатори заходу проявили 
неабиякі менеджерські здібності, оскільки під 
одним «дахом» зібрали чільних представників 
сучасного культурного процесу в Україні. 
Варто назвати лише такі знакові постаті, 
як Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Юрко 
Іздрик, Олександр Ірванець, Дмитро Лазуткін. 
Молоде покоління літераторів представляли 
Марк Лівін, Іван Байдак та «улюбленець усіх 
дівчат» Андрій Любка. Кожен із них говорив 
про творчість як частину своєї біографії. 
Кожен закликав «бути собою». 

Те, що такі фестивалі конче потрібні 
сучасній молоді, свідчать захоплені відгуки 
наших студентів: 

«Вперше почувши про фестиваль «Ї», 
уже зраділа про можливість відволіктися 
від навчання та долучитися до чогось гло-
бального, високого… І мої надії виправдалися, 
та навіть перевершилися. Тут я відчула, що 
українське живе слово ще існує і існуватиме 
довго. Цікаві особистості, багато гарної 
поезії (А. Любка, М. Лівін), прози (Ю. Андру-
хович, І. Байдак) та живої музики («Колос», 
«Кімната Гретхен», «Один в каное») за-
ряджали хорошим настроєм, захоплювали 
всю твою увагу. Справді, живе спілкування 
не порівняєш з записами на аудіопрогравачі 
чи звичним читанням. Воно зближує, робить 

МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ї» В ПОДІЯХ І ВІДГУКАХ 

співавтором, надихає. Особливо зраділа руй-
нуванню стереотипу, ніби молодь не читає. 
Її тут була переважна більшість. Можливо 
тому мене охопило відчуття домашнього за-
тишку  та єдності. Це, наче вірус, заражало 
і самих гостей, які помічали гостинність 
прийому та частенько виступали на біс. 

  Ці вихідні стали для мене особливими. 
Фестиваль «Ї» у Тернополі подарував масу 
позитивних емоцій та приємних відкриттів, 
за що велике «спасибі» організаторам» (Гри-
цишина Ірина). 

«Музика і книги – туди відправляються 
люди, щоб загубитися в їх світі, або знай-
ти себе, якщо вони загубилися в своєму. 
Мистецький фестиваль «Ї» – їдка суміш 
не тільки музики та літератури, а ще й 
фото. За цих три дні ти губишся там, в 
цій мистецькій суміші, і забуваєш про все 
на світі. Затишна атмосфера, хороша та 
чуттєва акустична музика, приємні тембри 
голосів улюблених поетів, читання поезії та 
мурашки по тілу,  вражаючі фотороботи, 
зустрічі з письменниками, презентації книг, 
автографи, ніч короткометражного кіно, 
просто хороші люди…  Не знайти слів, щоб 
передати всі відчуття, що переповнюють 
тебе. Тут дійсно можна не тільки загуби-
тися, а й знайти себе, відчути натхнення, 
зарядитися енергію та залишити в своєму 
серці незабутні спогади» (Маланчук Оксана). 

Тому варто лише привітати таку чудову 
креативну акцію наших студентів. 

Надія Білик, 
культуролог, доцент кафедри ДІДУ

На фото Василь Томчишин, 
Юрій Андрухович, Ігор Білик 

згадавши дитинство, гралися в сніжки; субота була наповнена 
красою Буковелю – європейським духом і українською гостинністю; 
неділя показала дивовижне Яремче, а Коломия запросила у царство 
Писанки.

На особливу увагу заслуговує приватна садиба «А ми з млина», 
що знаходиться у с. Микуличин, в якій проживали студенти колед-
жу: архітектурна довершеність, вишуканий стиль виконання, аура 
небуденного затишку, кругозір наповнений гірськими масивами, що 
наче пахнуть снігом. Можна сміливо сказати, що усі студенти були 
в полоні Карпат, з якого не хочеться повертатися.

Подорож… Розмаїття краси… Карпатський дотик до пре-
красного… Ці неймовірні миті найкраще згуртовують студентів, 
допомагають їм входити в самостійне життя, адже як добре було 
спостерігати за тим, як колективно готуються сніданок, обід та 
вечеря, а також ведеться якась неймовірна та захоплююча бесіда. 
Заради цього хочеться жити та насолоджуватися тими багат-
ствами, що подарував Господь.

 Дуже символічним акордом екскурсії у Карпати стала поїздка 
у музей Писанки, що в Коломиї. Збагатившись новими знаннями 
про наше писанкарство, придбавши декілька майстерно виконаних 
писанок, можна сміливо ступати у світле Христове Воскресіння, 
яке неодмінно зробить нас добрішими, кращими та духовно багат-
шими. До нової зустрічі, неймовірні Карпати!

Юрій Дзюла, 
наставник групи ФКчт-21 ННІІОТ ТНЕУ

Н е з а б у т н я  К а р п а т с ь к а  д и в о в и ж а . . . Мандруємо Україною

Студентська творчість

Життя — це, мабуть, найкраща річ, 
яка є у нас. Чому? Я могла б назвати безліч 
причин, чому я так вважаю, але чи варто?! 
Поглянути лише на різнокольоровий захід 
сонця, послухати чарівний спів птахів, 
вдихнути на повні груди теплого повітря і 
відразу хочеться жити. Цих найбанальніших 
речей багато хто не помічає, а деяких осіб 
вони надихають, надихають на підкорення 
вершин, на досягнення своєї мети, на те, 
щоби знайти в собі сили і не здаватися навіть 
перед найскладнішими сходинками життя, 
які приготувала нам доля.

Натхнення — це, мабуть, знайоме усім 
поняття. Кожен знаходить своє натхнення 
в особливих речах. Хтось бачить своє нат-
хнення в музиці, хтось при зустрічі особливої 
людини може написати картину-шедевр, а 
хтось при знайденій квітці може переско-
чити будь-які перешкоди долі.

Я бачу своє натхнення у вечірній тиші, 
при літньому зорепаді, коли просто іду по 
довгій дорозі, освіченій двома ліхтарями, 
коли перебуваю наодинці із собою, зі своєю 
підсвідомістю, і в голову лізуть різні думки, 
які, як би здавалось, ніколи не були вагомими 
для мене, але хочеться зупинити час та по-
ринути далеко-далеко в глибину цієї тиші, та 
знайти своє справжнє «я», щоби не грати 
роль актора, обманюючи навіть саму себе.

І навіть на даний момент, коли я пишу 
це, натхненна вечірнім затишком, коли між 
собою б’ються думки, бажаючи потрапити 
на цей аркуш, і сон, який повільно заплющує 
мої повіки, я не перестаю сумніватися, що 
життя на цій землі, на цій планеті - це 
суцільна казка. Казка, в якій головними геро-
ями і, водночас, авторами сюжету є ми самі.

Вікторія Михальчук

ЖИТТЯ — СУЦІЛЬНА КАЗКА
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Мир нам сам Христос приносить, Мир нам небо днесь голосить, Мир той Божий всі вітаймо,
Ласку Божу прославляймо, Чудо Боже всіх чудес:

Христос воскрес!

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

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

Головний редактор  Марія БаліцькаРеєстраційне свідоцтво 
ТР №424-24пр від 25.12.2006 р.

Адреса редакції:
46009 м. Тернопіль,  вул. Львівська, 11

+38(0352)47-50-63; +38-067-26-76-493
Засновник і видавець

Тернопільський Національний 
економічний університет

Газета виходить з благодійною метою для 
безплатного розповсюдження

Тираж 1000 Зам. №9mariya-balitzka@rambler.ru

Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Великий День
для Сонця і Весни…
Світанок ніжно розганяє сни… 
Життя стрімке – 
                     минеться, наче спалах…
Великий День для Сонця і Весни – 
в обіймах ранку лагідно-ласкавих…
Співає пташка – зустріча гостей…
Промінням сонця виграють музики…
Великий День для Сонця і Весни – 
несе надії для Людей великі…
Окрайцем неба розквіта бузок…
Зорять щасливо барви первоцвітів…
Великий День для Сонця і Весни – 
їм Всесвіт стелить 
                            рушничок із квітів…
Дзвенить повітря 
                      як гірський кришталь…
Фіялка біла тішиться в обнові…
Прийшло весілля Сонця і Весни – 
              їм оберегом котики вербові!
Думки пильнують 
                             більшість християн
І направляють душі до спасіння…
Христос Воскрес, і дивом пресвятим
приносить вірним радість
                                           Воскресіння…
У кошичку зібрались писанки,
Сміється сонцем золотиста Паска…
Великий день – із Світлої Руки 
на Землю сходить 
                     Божа милість й ласка…

Марія Баліцька
Великодні посиденьки у ТНЕУ 

фотографував Ярослав Стареправо

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!


