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 вітаємо першокурсників ТНЕУ з Днем Знань!
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Шановні колеги, дорогі першокурс-
ники, студентська молоде, щиро вітаю 
вас із Днем Знань! У тривожний для 
України час Доля скерувала вас поповни-
ти велику, дружну родину Тернопільського 
національного економічного університету, 
який сьогодні гостинно відчиняє вам 
двері. У стінах нашого університету 
панує дух вільнодумства, створені умови 
для саморозвитку та самовдосконалення 
кожної молодої людини, яка довірила своє 
життя Тернопільському національному 
економічному університетові.

З нагоди свята бажаю усім: нехай у 
ваших серцях панує добро, непоборний 
оптимізм, веселість духу, надія і віра, а успіх 
та невичерпна творча енергія стануть 
постійними супутниками усіх ваших справ 
і починань, які будуть прикладом служіння 
Україні, примножать славу ТНЕУ і про-
славлять державу та наповнять її благопо-
луччям й процвітанням.

Оборона Незалежності України забрала життя сотень відданих синів України, 
серед яких – випускники нашого Університету. Але Герої не вмирають – вони 
житимуть у пам’яті народу і служитимуть взірцем молодому поколінню, адже 
Державність — наш безцінний спадок, за який боролись наші предки, Незалежність 
— найцінніший скарб для майбутніх поколінь. 

Дорога наша студентська молоде, нехай кожен ваш день буде сповнений радістю, 
теплом і новими здобутками, а добрі справи примножать славу рідної України!

Бажаю вам щастя, мудрості, здоров’я, успіхів у навчанні, у наукових пошуках, 
в улюбленій справі, впевненості у завтрашньому дні, усіх благ!

пам’ятайте, що розквіт ТНЕУ – це розквіт кожного з вас. Отож ставайте 
сильнішими, розвивайтеся у своїх творчих спрямуваннях і обов’язково ставайте 
ще красивішими і ще привабливішими – думками, словами, вчинками!

Зичу кожному душевного спокою, а нашій Незалежній Україні – Миру!

Зі святковою шанобливістю 
ректор ТНЕУ, д.е.н., професор  А.І. Крисоватий

Зі студентської пошти...

Ковальська Олеся:  «Я навчалася у 
Тернопільській ЗОШ 
№14 ім. Б.Лепкого.
під час навчання 
у коледжі ТНЕУ 
хочу навчитися 
о р г а н і зо в у ва т и 
в и р о б н и ц т в о , 
зустріти нових 
друзів, намагати-
муся отримати 
глибокі знання і 
над іюся  з годом 
стати студенткою  
Тернопільського 
національного економічного університету.»

Гураль Яна: «Уже під час навчання в старших 
класах ТЗОШ №14 
ім. Богдана Лепкого 
я почала задумува-
тися над своєю май-
бутньою професією, 
а коли закінчила 9 
клас, – поступила 
до коледжу ТНЕУ. Я 
обрала факультет 
бухгалтерського 
обліку, адже, на мою 
думку, бухгалтер – 
це перспективна 
професія, і саме університет зможе дати хороші знан-
ня, які допоможуть мені зробити кар’єру бухгалтера.»

Гупало Оксана: «вважаю, якщо 
ти хочеш чогось досягнути, - то 
завжди повинен ставити певну мету. 

Моя мета - стати успішним мар-
кетологом і, при цьому, залишатися 
хорошою людиною. І я впевнена, 
що саме тут, у Тернопільському 
н а ц і о н а л ь н ом у  е ко н ом і ч н ом у 
університеті моя мрія здійсниться!»

Живи і квітни, рідна 
Україно!

Життя доросле кличе нас 
                                       в мандрівку…
І де би ти у світі не бував,
Тримай у серці і батьків, й домівку,
поріг дитинства, який шлях вказав.
Колись поглянеш у синяву неба, -
Згадаєш стежку, де малим блукав,
І зрозумієш: кращого й не треба,
Лиш луг широкий, над яким літав...
Лиш та криниця вдома біля хати,
Заквітчана калина під вікном;
І мальви, що зростила рідна мати,
Завжди у серці жевріють теплом.
Якою б не була страшна руїна,
Ми зможемо все витримать разом,
І скажемо: “Не вмерла Україна!”
понад горами, і понад Дніпром!
Живи і квітни, рідна Україно,
Калиною під маминим вікном,
Криницею, що дивиться дитинно,
Бездонним небом й житом – за селом…

Оксана Гупало, 
першокурсниця ТНЕУ

Слово - першокурсникам
Мрії збуваються у ТНЕУ!

Катерина Кицун, першо-
курсниця ФОА: «Я – волинянка. 
в університеті хочу отрима-
ти ґрунтовні знання, щоби 
здійснити свою Мрію – стати 
спочатку висококваліфікованим 
бухгалтером, а згодом – відкрити 
власну фірму і надавати робочі 
місця випускникам ТНЕУ!»
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Кожен із нас на певному відтинку часу свого життя прагне збагнути і якомога 
далі зазирнути у свій родовід, щоб пізнати себе самого. Що вже говорити про 
цілий народ, який без самопізнання не може бути ні вільним, ні самодостатнім. 

Україна належить до східноєвпропейського регіону, де історія відіграє осо-
бливу велику роль. І навіть, якщо щоденний досвід не підтверджує уроки історії, 
то історична спадщина все ж таки справляє сильний вплив на спільноту, 
а праці істориків є особливо популярними. Це в особливий спосіб актуалізує 
роль гуманітарних знань, зокрема історичних, для позиціонування майбутньої 
української економічної еліти.  У той же час варто не забувати, що події 
української історії мали вплив на світову історію ще з часів середньовіччя. Так, 
зусилля українців козацької доби після поразки Української революції під проводом 
Б. Хмельницького, справили вплив на геополітичну карту Європи. Ще у ХУІ ст. 
могутня польща, яка забезпечувала зерном усю Західну Європу, занепала, що зу-
мовило її поділ між Російською та Австрійською імперіями наприкінці ХУІІІ- ХІХ 
ст. Український рух на початку ХХ ст. разом з рухами інших поневолених  народів 
Російської імперії, реставрував стару імперію, перетворивши її на формально 
федеративну державу. І хоча всі національно-визвольні рухи зазнали поразки, 
вони заклали міну сповільненої дії під комуністичний режим, яка спрацювала у 
1989-1991 рр. І знову ж таки голос українців мав вирішальне значення у ліквідації 
старої політичної системи. 

Сьогодні, можна констатувати, що шлях розбудови демократії через творення 
нації, без сумнівів, повний небезпек, але інших шляхів поступу немає. Для розуміння 
цього шляху, окреслення напрямків руху, безперечно важить об’єктивне тлума-
чення подій історичної ваги. Історія України не є мартирологом подій, а цілком 
своєрідним шляхом розвитку нації із мінливістю кордонів, взаємопроникненістю 
культур, історично складеним багатокультурним суспільством. Кожна нація, 
не винятком є українська, характеризується  більшістю атрибутів існування  
– мова, територія, традиції і т.д., хоча у реальному житті вони не завжди є 
у чистому вигляді. Націями називають розвинуті в економічному і культурно-
му відношенні народи, які вирізняються з-поміж інших мовою і традиційною 
культурою, країною проживання, організацією державно-політичного життя, 
національною свідомістю й особливостями менталітету.  

Українська нація відбулася. Здавалося, чи щось може об’єднати таку поділену 
історично та політично східну та західну частини України? Не вірилося, що 
постать С.Бандери стане символом нескореності як для сучасного жителя 
Київщини чи полтавщини, як на Тернопільщині і Львівщині. Але чи зроблено 
висновки з перебігу подій української історії? Бачимо, що ні. Адже не стояло би 
питання створення обороноздатної армії,  а захист Києва у 1918 р. під Крутами 
так і нічого не навчив нас. віковічне питання стосунків із Росією стало уже 
символічним практично для кожного відтинку української історії, укладення 
мирних договорів із північно-східним сусідом лише крок за кроком обмежувало 
право українців бути народом, нацією. Хочеться думати словами І.Франка, що їх 
смерть – життя розбудить у народі, і стане початком борні, а не кінцем. Одне 
втішає: вплив подій української історії на перебіг подій у Європі, у Росії, як і те, 
що великі імперії довго не живуть на політичній карті світу.  

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

інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

«Історія України» у моїй Україні
24 серпня - День Незалежності України!

Часто доводилось чути від викладачів 
нашої кафедри слова: «Хто володіє 
інформацією – володіє світом». І справді, 
сьогодні у період розбудови інформаційного 
с у с п і л ь с т в а  р о л ь  м е н е д ж е р і в  в 
інформаційній сфері набуває неабиякого 
значення. вже давно з’явилась потре-
ба у кадрах, які би стали справжніми 
аналітиками, здійснювали організацію 
документно-інформаційного супроводу 
на рівні сучасних вимог, розробляли нові 
технологічні процеси роботи з документа-
ми та інформацією в цілому. Іншими слова-
ми –фахівці, які би забезпечили ефективну 
управлінську діяльністю – інформаційні 
менеджери. На підготовку саме таких 
людей орієнтована програма підготовки 
спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність».

Якщо говорити про нашу кафедру, то 
перше, що хочеться відмітити – це ат-
мосферу в колективі. протягом усіх років 
навчання, завжди відчував себе членом 
великої та дружньої сім’ї, та й викладачі 
кафедри стали рідними. приємно з 
того, що, попри сам процес навчання, 
з багатьма склалися справді дружні 
відносини, тому хочеться відмітити 
всіх: це і завідувач кафедри Гомотюк 
Оксана Євгенівна, і вількова Теофілія 
Теофіліївна, Біловус Леся Іванівна, Дацків 
Ігор Богданович, Гавліч Ірина Богданівна, 
Гавура Ольга Миколаївна,  Шкіцька 
Ірина Юріївна, Чуйко Інна Степанівна, 
Ліщинська Наталія Мирославівна, Не-
дошитко Ірина Романівна. 

Особливо, хочеться подякувати нашому 
кураторові Цуп Олені василівні, яка завжди 
з нами поруч і допомагає нам у всьому. Саме з 
нею наша група неодноразово подорожувала 
Україною, підіймалася на Говерлу та просто 
весело проводила час. 

в п е в н е н и й ,  щ о  з а вд я к и  н а ш і й 
дружності, єдності та цілеспрямованості 
буде скорена ще не одна вершина, а сту-
дентська сторінка життя залишиться у 
нашому серці назавжди.

Сергій Аверков, магістр ЮФ ТНЕУ

Зі студентської пошти...

Хто володіє 
інформацією – той 

володіє світом!
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Бути студентом ТНЕУ –  престижно!
Наука молода

Вел ь м и ш а н о в н и й  с ту д е н т е 
Тернопільського національного 

економічного університету!!! Ми раді 
вітати Тебе у стінах прекрасного, по-
праву найкращого ВУЗу України. Ми 
– це команда Висококваліфікованих 
фахівців: професори, доценти, викладачі, 
передаватимемо Тобі свої знання, свій 
професіоналізм. Пам’ятай, що бути сту-
дентом ТНЕУ – це престижно не лише 
в Тернополі і в Україні, а й за кордоном. 
На тебе чекає велика кількість занять 
з найцікавіших дисциплін, Ти братимеш 
участь у численних конференціях і круглих 
столах, які ми, команда Ради молодих 
вчених ТНЕУ, організуємо для Тебе!!! І 
ще, не бійся мріяти, не бійся мати мету 
і цілеспрямовано іди до неї!!! З повагою до 
Тебе, Голова Ради молодих вчених, к.е.н., 
доцент, доцент кафедри податків та 
фіскальної політики ТНЕУ Т. Я. Маршалок 

На фото - молоді науковці Тернопільського національного економічного університету 
разом зі своїми наставниками та учасники міжнародної науково-практичної конференції.

Студентські роки – найкращі роки 
життя! 

Навчання у Тернопільському національному економічному університеті дає змогу 
не лише здобути вищу освіту (магістра чи спеціаліста) за обраною спеціальністю, а 
й реалізувати себе як особистість, як громадський діяч. Університет сприяє розвитку 
креативної, освіченої, комунікабельної та активної молоді, виховує лідера із студента. 

При факультетах університету створені наукові гуртки, де кожен бажаючий та 
зацікавлений студент може себе реалізувати як молодий науковець, взяти участь у 
конференціях, відвідати масу цікавих заходів та екскурсій. 

Лідерські якості можна проявити як на рівні факультету, так і на рівні 
університету. Так, бажаючі вступають до Навчальної ради студентів ТНЕУ або 
займаються організаційними питаннями свого факультету. Громадські активісти 
можуть вступити до молодіжної організації «Файне місто», яка розробляє цікаві 
проекти на міському рівні, сприяє розвитку благочиності у м.Тернополі. Журналістські 
здібності можна реалізувати у редакційних колегіумах студентських газет. 
Спортсменів запрошує кафедра спорту.

Університет охоче розвиває і демонструє студентські таланти. В першу чергу, 
це такі заходи як Ліра, Студентська Весна, КВН, флешмоби. Це дає змогу не лише 
розважитися, а й знайти нових друзів, стати справжньою студентською сім’єю. Ліра 
– «талант-шоу»  для першокурсників різних факультетів. Напевно, тоді найкраще 
відчуття стояти на сцені і чути скандування залу, максимальну глядацьку підтримку 
із плакатами, прапорами, барабанами та футболками з колоритом факультету . Тоді 
і закохуєшся у свій університет…

На честь студентів-першокурсників кожного року влаштовується вечірка, 
де усі студенти мають змогу краще познайомитися, влитися в дружній колек-
тив. Університет забезпечує не лише хороше навчання, але й хороший настрій та 
відпочинок.

Студентські роки – найкращі роки життя, і це чудово, що вони проходять у стінах 
Тернопільського національного економічного університету!  

Аліна Андріяшина

Зі студентської пошти...

Родом  я з культурної столиці 
України - міста Лева.  У Тернопільському 
національному економічному університеті 
я навчаюся за спеціальністю фінанси в 
системі митних органів і вважаю, що 
зробила правильний вибір, адже тут є 
багато предметів, які справді мене «тяг-
нуть» до цієї професії!   Моїм улюбленим 
предметом є Податкова система.

Я мешкаю у гуртожитку університету, 
де вирує цікаве життя… Звичайно, я  су-
мую за батьками, бо їхня підтримка має 
для мене велике значення, але гуртожиток 
- це єдина сім’я, яка допомагає вирішувати 
чимало проблем як у навчанні, так і в  
житті, тут можна відшукати багато 
допоміжних засобів на завтрашній модуль, 
а найважливіше поділитися,  розповісти і 
послухати людей, які  тобі припали до душі. 
В гуртожитку за один тиждень можна  
справді стати друзями на  все життя,  і 
це пов’язано з тим, що людина, яку ти не 
дуже добре знав, допомогла у ситуації,  
в якій твій «друг» просто відвернувся 
від тебе!!! Тут знаходиш друзів, з якими 
справді дуже важко буде прощатися чи на 
літні канікули чи назавжди, які, закінчуючи 
наш університет, справді залишають ве-
ликий слід і у житті, і в серці.

Окрім навчання, я займаюся гро-
мадською діяльністю і є профспілковою 
активісткою. На  даний час моя робота 
більше  пов’язана із проживанням у  гур-
тожитку, відтак мої громадські будні 
і допомога  нашим студентам полягає 
в тому, що я допомагаю їм поселитися 
в  наш  гуртожиток,  вирішити деякі 
побутові проблеми, а  також «пожури-
ти» або похвалити – хто чого заслуговує…

А якщо сказати коротко, то навчан-
ня у ТНЕУ цікаве тим, що студенти не 
зациклені на  навчанні, бо для  нас відкриті 
різноманітні дороги як в наукове, так і в 
мистецьке життя. Студентів чекають 
гуртки за інтересами, різні  конкурси – 
найважливішим із яких є «Студентська 
Ліра». Варто лише  проявити ініціативу.

 Олена Баховська,  
студентка факультету фінансів, ФМО-41

Гуртожиток – це і 
другий дім, і  єдина сім'я! 
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Ст у д е н т с ь к е  ж и т т я  д л я 
першокурсників відкриває великі 

перспективи і можливості самороз-
витку і вдосконалення, що є підґрунтям 
для формування високопрофесійного 
спеціаліста, шляхом пізнання усіх куточків 
духовної скарбниці – книги. Тернопільский 
національний економічний університет 
всіляко сприяє цьому.

Саме тому величезне значення має 
наша бібліотека, яка вже 3 роки працює 
у новозбудованому приміщенні. Затишні 
читальні зали, тепле сонечко за вікном та 
привітні фахівці створюють таку приємну 
атмосферу, що сюди хочеться приходити 
знову і знову, щоб поринути у світ науки і 
мудрості. Звісно, у кожного студента ТНЕУ 
є така нагода, необхідно мати лише сту-
дентський квиток, час, настрій, бажання 
і прагнення. У бібліотеці працюють понад 
50 привітних, доброзичливих, залюблених 
у книгу бібліотекарів, які завжди готові 
допомогти.  Інноваційним став метод по-
шуку  необхідної інформації з різних джерел, 
що відбувається шляхом вибору потрібних 
ресурсів у вигляді електронного формуляра 
(містить інформацію про літературу, от-
риману читачем на абонементі). Фахівці до-
поможуть сформувати його. після чого, вже 
за конкретними книгами, що містять ту 
чи іншу інформацію, яка цікавить читача, 

Книги  –  морська  глибина… 

можна звернутись до Світлани Миколаївни 
Голди – завідуючої читальним залом. 

З  метою популяризац і ї  ім іджу 
у н і в е р с и т е т у  і  б і б л і о т е к и  т а 
здійснення інформаційного забезпечен-
ня користувачів започатковано також 
видання бібліографічних покажчиків, 
п р и с вя ч е н и х  н ау ко в і й  д і я л ь н о с т і 
провідних вчених університету, окремих 
факультетів та кафедр.

Новим у роботі бібліотеки  є впро-
вадження електронного формуляра. 
Розкаже про це валерія вікторівна 
Гриськів: «Локальна мережам бібліотеки 
налічує 188 комп’ютерів, кожне робоче 
місце працівника комп’ютеризовано, 
користувачі можуть працювати у двох 
залах електронних ресурсів, які мають 
120 місць з безкоштовним доступом до 
мережі Internet, є Wi-Fi зона безпровідного 
доступу».

Значна увагу у роботі бібліотеки 
приділяється соціокультурній роботі. Алла 
василівна панчук – заступник директора 
бібліотеки каже: «Основний контин-
гент користувачів – молодь. в бібліотеці 
вона не лише здобуває професійні знання, 
а й долучається до джерел культури, 
історії свого народу. Форми та методи 
соціокультурної роботи різноманітні: круглі 
столи, літературні та творчі зустрічі, 
лекції, презентації, гуманітарні акції. Серед 
них Свято філософії, Шекченкіана та бага-
то інших цікавих заходів. Тож, ми завжди 
раді зустрічі з читачем».

І як каже директор бібліотеки ТНЕУ 
– Казимир Зіновійович возьний: «Шановні 
першокурсники, ми сподіваємося, що знай-
омство з нашою бібліотекою дозволить не 
лише освоїти функціональні можливості 
бібліотеки, а й стане запорукою формування 
якісно нової системи стосунків у площині 
викладач – бібліотека – студент. Маю надію, 
що тут ви, шановні користувачі, знайдете 
відповіді на основні запитання, які можуть 
виникнути у того, хто хоче і повинен опано-
вувати нові навчальні технології». 

 Отже, вдосконалюймося разом за-
вдяки нашій бібліотеці, адже, де, як не 
тут – у храмі науки і мудрості можна 
відпочити душею, поповнити свої знання, 
розширити кругозір.

Сніжана Радик, 
студентка ФАЕМ, слухачка 

Школи журналістики  при газеті 
ТНЕУ «Університетська думка»

На фото: у читальному залі Україно-нідерландської факультет-програми завідувач сектору 
Галина Мокрій надає професійні консультації користувачам бібліотеки.

На фото: завідувач відділу наукової літератури Марія Макогін та бібліотекар Юлія 
Полянська допомагають підібрати літературу юним читачам бібліотеки ТНЕУ.

Мої канікули...
Сонячне, енергійне, цікаве і 

колоритне 
студентське літо... 

Алея: сотні лип  
"Небесній сотні" - у ТНЕУ

У кожної пори року – своя привабливість, 
яка надихає і дає нові можливості рухатися 
вперед. Але літо – завжди особливе, част-
ково й через те, що ця пора ще називається 
канікулами… Відтак літо залишається 
для кожного з нас отим довгоочікуваним 
промінчиком надії на нове життя, починаючи 
уже з першого вересня наступного навчально-
го року. Зокрема, дає силу, енергію, джерело 
неймовірних емоцій та шалених спогадів. 
Таким є моє літо. Сонячне, енергійне та на-
сичене цікавими пригодами, пережите новими 
емоціями і колоритними моментами. Нові 
країни, міста, люди і їх звичаї та традиції, 
надзвичайні архітектурні споруди, казковий 
час, приголомшливі миті, від яких захоплювало 
дух, сонячний берег моря, – усе це супроводжу-
вало мене упродовж відпочинку, дало океан 
вражень від побаченого, море сили та енергії. 

Про подорож Європою я мріяла давно…І 
надихнула мене на незабутню мандрівку 
стаття в журналі «Експеримент», у якій було 
сказано: щоби краще пізнати світ, потрібно 
подорожувати ним. Так і є.

Мої пригоди розпочалися з Польщі, 
нашої близької сусідки, де я побувала в 
багатьох її містах. Країна привабила 
своїми архітектурними пам’ятками… Далі 
- Німеччина, країна мерседесів і бмв, де та-
кож відвідала декілька відомих міст, з яких 
найбільше сподобався Берлін. Німеччина вра-
зила своєю чистотою, чіткістю, якістю та 
цікавими архітектурними об’єктами.

Бажаю усім читачам «Університетської 
думки» мандрувати хоча б раз у рік; а також 
– любові та миру у серці і в державі!

Юлія Колодій, студентка ФФ, Ф-22



пошук роботи – процес, 
який вимагає терпеливості, 
багато енергії та ініціативи. 
Знайти роботу молодому 
спеціалісту, який тільки-но 
вчора закінчив університет, 
зовсім непросто. Адже кожен 
роботодавець хоче бачити у 
себе на посадах працівників з 
чималим досвідом роботи. 

Це видається замкнутим 
колом: де ж взятися досвіду, 
якщо без нього нікуди не бе-
руть!? Але всім, рано чи пізно, 
доводиться починати, i ко-
лишньому студенту тепер 
доведеться увійти в доросле 
життя, де необхідно бороти-
ся за своє місце під сонцем. Не 

варто сидіти i чекати, що хороша робота знайдеться сама! 
Один з варіантів знайти coбi гарну посаду після закінчення 

університету – почати працювати вже під час свого студентства.

працевлаштування починається із навчання...
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пошук роботи я почала здійснювати з допомогою Центру 
працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ. Мені була 
запропонована вакансія, яка тісно пов’язана iз моєю спеціальністю. 
Дана вакансія мене зацікавила, тому я надіслала своє резюме i от-
римала запрошення на співбесіду. До співбесідии потрібно ретельно 
підготуватися. Із власного досвіду хочу поділитися декількома пора-
дами щодо проходження співбесіди iз роботодавцем: постарайтеся 
забезпечити себе інформацією про організацію, в яку ви йдете i про 
можливість роботи. Адже ви повинні показати потенційному 
роботодавцю, що ви в курсі справ колективу i справді зацікавлені 
цією роботою. Точно дізнайтеся місце розташування opганізації 
i дорогу, щоби не спізнюватися. Дотримуйтеся ділового стилю в 
одязі. Складіть список очікуваних питань і підготуйте свої відповіді. 
приготуйтеся назвати прізвища i телефони рекомендуючих вас 
ociб, заздалегідь узгодивши це з ними. Заготовте питання, які ви 
задасте, якщо вам запропонують таку можливіть.

Звичайно, не варто очікувати, що кожна співбесіда ста-
не вдалою. в будь-якому випадку, ви здобудете досвід i ваша 
конкурентоспроможність на ринку nраці зросте. варто робити все 
нові і нові спроби, i одна з них обов’язково приведе до ycпixy!

Марія Недогін, випускниця 2014 р. 
факультету економіки та управління за ОКР «бакалавр»

                    Кожен може стати успішним студентом ТНЕУ!Мудрі підказки…
Ще теплі вересневі світанки, напнувши нитки бабиного літа, 

розчиняються у щедрому сонячному промінні. прихід осені завжди 
дихає ностальгією за літом, проте й асоціюється у кожного з нас 
із чимось новим, яскравим, радісним – стартом чергового етапу 
власного розвитку. Не є винятком і цьогорічний День знань, у який 
ТНЕУ гостинно відчиняє браму для співпраці, і з початком нового 
навчального року у наших університетських стінах засвітяться 
нові обличчя – першокурсники.  Та, не зважаючи на загальну теплу 
і дружню атмосферу, привітні усмішки викладачів, щирі вітання 
старшокурсників, для більшості новачків через різку зміну ото-
чення перший рік навчання дається, зазвичай, нелегко.  Отож, 
перше і найважливіше, що можна порадити першокурснику – не 
панікуйте! У перші дні й навіть тижні навчання ви, можливо, 
будете розгубленими, адже все навколо незнайоме: одногрупники, 
педагоги, приміщення. Це абсолютно нормальний стан, пов’язаний 
з адаптацією до нових обставин, який швидко мине. У середньому 
людина адаптується до нового середовища 120 днів. візьміть собі 
за правило виходити з дому (гуртожитку) хвилин на 10-15 швидше, 
ніж того вимагає час на дорогу. Заведіть спеціальний блокнот, де 
записуватимете розклад занять, номери аудиторій, комп’ютерних 
класів, бібліотеки тощо. Налаштуйтеся на те, що підготовка до 
сесії починається з першого ж заняття! Тож ефективне слухання 
на лекціях буде не зайвим. Навчіться швидко конспектувати. Це 
нескладно, головне – розробити свою систему символів і зрозумілих 
саме вам скорочень. пам’ятайте, що, конспектуючи, ви не пише-
те диктант, тому не потрібно записувати за викладачем слово в 
слово, а лише окремі тези, які в сукупності передадуть основний 
зміст нового матеріалу. Та, найголовніше, намагайтеся розуміти 
те, що записуєте: виявіть основні ідеї, визначте значимість різних 
елементів інформації, зумійте побачити внутрішні зв’язки між 
основними частинами повідомлення. Як відомо, кожна когнітивна 
діяльність, що допомагає розумінню матеріалу, тісно пов’язана 
із пам’яттю, тому важливо вдосконалювати майстерність 
запам’ятовування. Ще у Стародавній Греції кращі оратори уни-
кали користування записами і застосовували усі можливі засоби 
для того, щоб уникнути забування. Тож, перед запам’ятовуванням 
інформації визначте, яка її частина вам по-справжньому потрібна. 
Людський мозок працює в кращому разі до 6-7% від своїх можливо-
стей, але не варто засмічувати вільне місце зайвими відомостями. 
Оволодівайте прийомами мнемотехники. Запам’ятовування за 
цим методом грунтується на закономірностях між уже наяв-
ними знаннями і новою інформацією: логічний зв’язок, різні види 
асоціацій (звукові, колірні), зв’язок букв і слів, повторення. Ці способи 
запам’ятовування підійдуть для тих, у кого розвинене логічне мис-
лення. Інша техніка - ейдотехніка - підходить для людей з розвине-
ною фантазією. За цією технікою можна вивчити розташування 
букв на клавіатурі (моторна пам’ять), коди, телефони, формули 
(за принципом розташування символів). Намагайтеся готуватися 
до практичних занять вчасно. Кожен день запам’ятовуйте нову 
інформацію, а на наступний день згадуйте в такому порядку: 
вчорашні знання, позавчорашні знання, і так далі. Таким чином, 
ви блискуче підготуєтесь до сесії. 

Не менш важливим фактором гармонійного перебування в 
університеті є налагодження контактів з оточуючими. Намагайтесь 

не конфліктувати. Стримуйте гнів та обурення, завжди тактовно 
і толерантно пояснюйте свою точку зору. Спілкуйтеся, дружіть зі 
своїми одногрупниками. Адже один у полі не воїн! Не бійтеся вста-
новлювати й будувати довірливі, дружні стосунки зі своїми новими 
знайомими – вони також цього потребують. Запишіться в гуртки, 
спортивні секції, клуби за інтересами. Щодо викладачів – не сором-
теся підходити і запитувати їх те, що незрозуміло. На заняттях 
будьте активними співшукачами Істини. Ще мудрий Конфуцій на-
голошував: «Те, що я чую – я забуваю. Те, що я бачу – запам’ятовую. 
Те, що я роблю сам – я розумію і вмію!» 

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

ви справедливо запитаєте: «А як усе це встигнути?»
відповідаю: «вчіться організовувати свій час!» Для цього ви мо-

жете використати принцип Ейзенхауера, згідно із ним пріоритети 
встановлюються за такими критеріями, як терміновість і 
важливість справи. Тобто, розбивка всіх наявних завдань на чотири 
групи: термінові / важливі – їх необхідно виконувати самому і не-
гайно; термінові / неважливі – їх можна делегувати; нетермінові 
/ важливі – їх необхідно вирішувати самому, ні в якому разі не до-
пускаючи, щоб вони ставали терміновими; нетермінові / неважливі 
– від них потрібно взагалі відмовитися.

Тож, дорогі першокурсники! пам’ятайте, що студентські 
роки – одна із найяскравіших сторінок життя. Це особливий час 
для пошуку себе, розкриття своїх талантів, покрокового ста-
новлення цілісної людини, час дозрівання і зміцнення життєвих 
орієнтирів. І те, чим вони будуть наповнені, становитиме пере-
думову успішності майбутнього фахівця, людини, громадянина. ви 
зробили свій вибір і не важливо – ваш він, чи батьківський, та саме 
вам торувати цю стежину нових випробувань. І якою вона буде, 
залежить лише від кожного з вас! Успіхів вам і нових звершень!

 Оксана Коваль, к.п.н., доцент 
кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
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Студенти та викладачі кафедри 
іноземних мов для зовнішньоекономічної 
діяльності ТНЕУ повернулися із на-
вчання у Мовній школі «The Best» в місті 
Лежайськ (Польща), де студенти мали 
змогу поглибити знання з англійської та 
польської мов, а викладачі - підвищити 
свою професійну кваліфікацію з методики 
викладання іноземних мов та застосу-
вання сучасних новітніх технологій у 
навчальному процесі.

Окрім навчання, залишався час ще 
й на активний відпочинок: студен-
ти і викладачі побували на цікавих 
та пізнавальних екскурсіях у Кракові, 
Ланцуті та Жешові, які залишили у їхніх 
серцях яскраві та незабутні враження.

Навчання у мовній школі 
"The Best"

Міжнародні новини...

Славні традиції Університету

Тернопільський національний економічний університет має славні традиції, серед яких - на 
початку кожного засідання вченої ради ТНЕУ ректор університету, доктор економічних наук, 
професор Андрій Ігорович Крисоватий вручає кращим студентам, аспірантам, науковцям 
грамоти, дипломи, подяки -  за значні досягнення у навчанні, в науці, в культурі й у спорті.

Студентка Українсько-
німецької факультет-програми, 
яка разом із десятьма одногруп-
никами навчалася на факультеті 
економічних наук Дрезденського 
технічного університету впро-
довж літнього семестру 2013-
2014 н.р., ділиться враженнями: 

«Нарешті ми всі навчаємося у 
Дрездені! Це був тернистий шлях, 
але воно того варте. Тут для 
нас все нове: місто, мова, люди, 
навчальний процес, традиції та 
дозвілля.

Перший тиждень ми були 
заклопотанні різноманітними до-
кументами, але це було не важко, 
тому що наш факультет немов велика дружня сім’я, в якій кожен допомагає один 
одному. Яскравий приклад цьому наші старші студенти - Діана Дудко, Зоряна Ми-
галь, Яніна Домбровська, які вже призвичаїлися тут у Дрездені. Вони нам допомогли 
адаптуватися до нових умов. Ми всі дуже вдячні їм.

Уже з другого тижня розпочалося навчання… Ми були здивовані, що деякі предмети 
мають лише лекції і жодних семінарів. Це дає можливість студентам самостійно 
обирати час для вивчення цього предмету. Звісно, цей лібералізм, можливо, не завжди 
має позитивні наслідки, адже деяким студентам все ж потрібен контроль. Молодь 
з ранку до вечора проводить час у найбільшій бібліотеці Саксонії SLUB, яка знахо-
диться в Дрездені. Справді, ця бібліотека надзвичайно велика та модернізована. Нам, 
іноземним студентам, доводиться багато перекладати і це займає багато часу. Але 
навчальний процес надзвичайно подобається, адже тут можна почерпнути багато 
практичних знань, які допоможуть у майбутній роботі. Також тим, хто любить 
іноземні мови, університет дозволяє безкоштовно відвідувати чотири курси іноземних 
мов, окрім того, ми відвідуємо пари з німецької мови. У результаті ми збагатили наш 
словниковий запас і впевненіше спілкуємося із людьми.

Навчання повинно поєднуватися з цікавим дозвіллям. Для цього ми маємо багато 
можливостей. По-перше, наш студентський семестровий квиток дозволяє їздити по 
всій Саксонії безкоштовно. Ми вже відвідали Саксонську Швейцарію, замок Морітцбург, 
Ляйпциг, Майсен, Горліца. По-друге, щотижня відбуваються різноманітні заходи для 
іноземних студентів, де можна багато нового дізнатися про ту чи іншу країну. По-
третє, сам Дрезден - це місто туристів, адже архітектура справді вражаюча.

Отже, перебування у Дрездені вже подарувало нам багато нового, але я вважаю, 
що все найцікавіше у нас ще попереду!»

Тетяна Овсієнко, студентка ННІМЕВ ім.Б.Гаврилишина

Співпраця ТНЕУ з Дрезденським технічним 
університетом 

відкриває студентам нові можливості

Обираючи Тернопільський національний 
економічний університет, кожен студент 
Українсько-німецької факультет-програ-
ми мріє, що одного разу йому усміхнеться 
доля і він обов’язково відвідає Німеччину. 
Шести студентам 2-ого курсу УНФП 
ННІМЕВ (груп МЕВ-21 та МЕНМФ-21) 
Олійнику Юрію, Лазорко Мар’яні, Рудяку 
Олександру, Гринішину Олексію, Скорич 
Олександрі й Соболь Інні судилося по-
бувати у мальовничому місті на заході 
Німеччини під назвою Дортмунд.

Прославлене завдяки футболу та 
місцевій команді «Борусія»,  місто 
відкрилось перед нами із зовсім іншого 
боку. Університет прикладних наук 
(Fachhochschule Dortmund) охоче прийняв 
нас на семестрове навчання та дозволив 
відчути на собі усі особливості європейської 
освіти. Організація навчального процесу 
тут і справді вражає ? величезне сту-
дентське містечко, висококваліфіковані 
викладачі, мультимедійне оснащення 
кожної з аудиторій ¬– все це створює 
чудову навчальну атмосферу. Також цьо-
му сприяє розкішна бібліотека, де кожен 
може знайти усі необхідні матеріали, 
щоб підготуватися до пар або просто 
почитати щось цікаве.

В позанавчальний час ми охоче 
подорожуємо: старовинний Кельн та 
величний Дюссельдорф запам’ятались 
нам своїми незабутніми краєвидами.

 Підсумовуючи, хочемо сказати, що 
семестрове навчання в Дортмундському 
університеті прикладних наук  – це величез-
ний досвід, сповнений незабутніх вражень.

 Олександр Рудяк

Студенти УНФп 
навчалися у Дортмундському 
університеті прикладних наук
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У світлинах - студентські будні і свята: 

Hallo! великий привіт з однієї із культур-
них столиць світу, із міста, в музеях якого 
зберігаються безцінні скарби, із міста вікової 
культури - Дрездена. перебуваючи в даний 
моменти на околицях цього чудового міста, 
ділюся з вами своїми враженнями від пере-
бування тут. Цього літа, отримавши звання 
стипендіата DAAD, я отримала прекрасну 
можливість побачити цей райський куток 
на власні очі та перейняти безцінний досвід 
навчання за кордоном, а саме у Дрезденському 
технічному університеті. приїхавши сюди, 
розгубленою, переляканою як першокласниця, 
я і не чекала, що тут мені буде так комфортно 
та просто. перш за все, я маю можливість 
кожного дня милуватися архітектурою цього 
міста, зокрема Цвінгером, Фрауенкірхе, видом 
на Ельбу, та й звичайними вулицями, в яких за-
кладено щось казкове. Зізнаюся – я закохалася! 
Закохалася в красу столиці Саксонії. Не менш 
важливою причиною мого перебування тут, є 
мовна практика. Спілкування німецькою мо-
вою є скрізь. починаючи від магазинів, вулиць, 
трамваїв і до стін аудиторій, де проходять 
наші заняття. Так легко було влитися в потік 
німецькомовного – такого доброзичливого 
населення. Надзвичайно цікавим для мене є 
спілкування з новими друзями із Фінляндії, 
польщі, США, Китаю, Словаччини, Швейцарії 
та інших країн. Можливість розпитати про 
їхню культуру, релігійні та політичні погляди 
здавалася мені просто нереальною, саме через 
мовний бар`єр. проте це чудова школа, яку мені 
таки вдалося пройти! Неодноразово студенти 
цікавилися політичною ситуацією в нашій 
країні, і я можу впевнено сказати – молодь з 
різних куточків світу переживає за Україну 
та вірить у нашу правоту. 

Я щиро рада,  що стіни нашого 
університету дали мені можливість пройти 
незабутню школу життя у Дрездені, бо саме 
педагоги нашого вузу підштовхнули мене на 
такий великий Крок.

Тетяна Возьна, студентка групи 
МЕНМФ-31 Україно-німецької програми 

ННІМЕВ ім.Б.Гаврилишина

У Дрездені я відчула, що 
молодь світу переживає 

за Україну!

Студенти Тернопільського національного економічного університеті, чиїм захопленням 
є танець, слово, пісня, і навчаються гарно, і колядують прекрасно, щороку першими радісно 
звіщаючи про народження Спасителя, а під час великодніх свят - дарують гаївки і веснянки...
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Двадцять шостого серпня на 
узбережжі Чорного моря відбувся фінал 
фестивалю  «Студентська республіка 
- 2014». Даний всеукраїнський проект 
покликаний сприяти зміцненню грома-
дянського суспільства через розвиток 
культури громадської участі та демо-
кратичних цінностей молоді.

У рамках заходу обирали студентсь-
кого президента України 2014 року. 
в ході голосування 255 із 600 голосів 
набрав студент 5 курсу факультету 
банківського бізнесу Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о  е к о н о м і ч н о г о 
університету, лідер тернопільської 
команди василь Томчишин.

Колектив ТНЕУ вітає свого талано-
витого студента із вагомим суспільним 
визнанням. Нехай небо буде високим і 
чистим, життєва дорога широкою та 
світлою, а творче натхнення й удача 
злетів супроводжують усюди, додаючи 
нових сил та наснаги. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Студентська республіка 

Радості, Щастя і праці багато...

Магістр ТНЕУ - 
студентський президент 

України!

Студентка  Навчально-наукового 
інституту міжнародних економічних 
в ідносин ім.  Б .Д.Гаврилишина 
Тернопільського  національного 
економічного університету Наталія 
Цаль - привітна і доброзичлива, твор-
ча і креативна, активна учасниця 
загальноуніверситетських заходів, 
вболіває за рідний факультет і всю 
студентську республіку Тернопілля.

У Тернопільському національному економічному університеті навчаються ініціативні 
і творчо обдаровані студенти, які придумують то з ректором у бігу позмагатися, то ніч 
провести  без сну, яка, до речі, принесла перемогу - встановлено рекорд України! 
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Дорогі студенти! велика родина Тернопільського національного 
економічного університету і факультет Аграрної економіки та менед-
жменту щиро вітає вас у нашому дружньому колі. Хочемо зазначити, 
що ви обрали правильний напрямок, що дозволить стати не лише 
фахівцем своєї справи, а й насолоджуватись найкращими безтурбот-
ними роками студентства, втілюючи усі свої задуми і мрії у життя.

Україна належить до аграрних країн світу, тому аграрний сектор 
займає значну частку економіки і є важливим для її розвитку. На 
сьогодні агробізнес вийшов на якісно новий рівень. Нові ідеї, вдоскона-
лення вже існуючих технологій стали поштовхом для прогресивної 
роботи не лише цієї сфери, а і для задоволення  потреб та підтримки 
діяльності промисловості, харчової галузі та інших. 

Обравши факультет Аграрної економіки та менеджменту, ви  
маєте можливість освоїти всі тонкощі кафедри Обліку і правового 
забезпечення Апв (завідуючий кафедрою – Бруханський Руслан Фе-
октистович), Організації і планування в АпК (завідуючий кафедрою 
– Дусановський Степан Львович) , Аграрного менеджменту і права 
завідуючий кафедрою – Дудар Тарас Григорович.), Економіки довкілля, 
природних ресурсів і менеджменту природокористування (завідуючий 
кафедрою – Гевко Роман Богданович).

Факультет Аграрної економіки та менеджменту багатий 
досвідом і науковими знаннями!

Наш факультет багатий досвідом і науковими знаннями. Це – 
педагогічний колектив, у складі якого 8 професорів – докторів наук, 
академіків, у тому числі Нью-Йоркської академії наук, і тридцять 
п’ять – доцентів, кандидатів наук, які беруть участь у наукових, 
дослідницьких та міжнародних освітніх проектах. вони вчать нас, 
студентів,  бути професіоналами своєї справи і справжніми людьми.

Сфера діяльності випускників факультету досить широка. 
вони успішно працюють керівниками підприємств, провідними 
економістами, а значна кількість наших випускників – це державні 
службовці, науковці та спеціалісти, топ-менеджери, добре знані в 
Україні та за кордоном. 

Серед відомих випускників, що здобули вищу освіту за 
спеціальностями нашого факультету і обіймали найвищі посади 
у краю і в державі – віктор Ющенко,  павло Гайдуцький,  Роман 
Заставний, Богдан прокопів; керуючий Київським регіональним 
департаментом АКБ «ТАС-Комерцбанк» – Андрій Лісняк, керуючий 
Тернопільскою філією ОТР Банку – володимир Тимчій, працівник 
посольства України в Австрії – володимир Білінський та інші. 

Наша дружна сім’я факультету вміє не лише плідно працювати, 
а й гарно відпочивати. Яскравим прикладом того, є проведення Дня 
Олімпійського руху кафедрою обліку і правового забезпечення факуль-
тету за ініціативою завідуючого кафедри, Бруханського Р.Ф. 

Яскравим продовженням творчої роботи було урочисте 
вікриття музею обліку, де знаходяться цікаві раритетні експонати 
історії облікової справи. Ми усвідомили важливість застосування 
нашої майбутньої професії, відвідавши масштабне підприємство 
Агропродсервіс. відвідали Тернопільське регіональне відділення 
Аграрної біржі.

 Крім того, ми розвиваємось і в інших напрямках: відвідуємо музеї, 
ходимо разом із нашими викладачами в боулінг, а також беремо 
участь у численних наукових конференціях, маємо можливість 
отримати стажування за кордоном.

Наш декан Роман Богданович Гевко – професор, доктор технічних 
наук, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії 
наук України зазначає: «Ми з повною впевненістю можемо говорити 
про те, що готуємо майбутнє України, оскільки наші випускники 
входять не лише до еліти українського суспільства, а й беруть участь 
у формуванні вектора розвитку держави. Це – наш найвагоміший 
результат, ми горді цим і впевнено дивимось у майбутнє».

Сніжана Радик (ФАЕМ, ОАПВ-41)

процвітання Факультету економіки та управління - 
це запорука наших студентів і викладачів

Дорогі, першокурсники! Я з радістю відчиняю перед вами двері 
Факультету економіки та управління. ви зробили перший крок по 
стежині дорослого життя, а факультет допоможе вам вірно і впев-
нено ступати далі. вас чекають цікаві зустрічі, захоплюючі лекції, 
найкращі викладачі і, звісно, вірні друзі.

Коли я вперше прийшла на лекцію, то мене переповнило почуття 
впевненості у собі, гордості за своє майбутнє. Могла також я похва-
литися відсутністю страху перед невідомим. Це мене тішило. Але, 
ознайомившись із розкладом занять, кудись зникла моя впевненість. 
«вища математика» прозвучало для мене, як вирок. От і почалися 
«сльози в подушку». Справа у тому, що я, як не дивно, не любила мате-
матику. Мені подобалось рішати складні задачки, годинами сидіти над 
прикладами, але я розуміла, що в університеті це далеко не весь перелік. 
Але, як кажуть, страх має великі очі. Мені надзвичайно пощастило із 
викладачкою Шелестовською Марією Яківною - на її парах я почала 
розуміти матеріал. І згодом розв’язувала досить нелегкі задачі. Тож саме 
Марія Яківна прищепила мені любов до математики, з якою я крокую і 
надалі. Цього року у мене був цікавий предмет оптимізаційні методи та 
моделі. Старшокурсники зразу попереджали, що буде нелегко. Думала, 
що тут закінчиться моя любов до математики. проте і тут мене 
зуміли навчити. Руська Руслана василівна на простих прикладах по-
яснювала складну теорію. Я зрозуміла, що ми не любимо предмети не 
через те, що вони нецікаві, а тому, що ми їх зовсім не знаємо.

А як пощастило мені з групою і куратором! Дяків Ольга 
петрівна, дійсно, як мама, гуртує своїх студентів. Неодноразові 
походи у театр, бібліотеки, на пікніки – усе теплими спогадами 
залишається в душі студента. Ольга петрівна, як турботлива 
мама, кожному знайшла заняття в університеті. Хтось бере 
участь у конференціях, хтось в олімпіадах, а мені випала честь 
бути редактором газети нашого факультету «VIPersonal». Не 
менш важливе значення мають стосунки із старостою групи. 
Адже саме вона ставить «н» за пропущену пару. Колись комусь 
вдається схитрувати, хоча у нас за цим уміло слідкують...

велику роль у процвітанні Факультету економіки та управління 
відведено нашому улюбленому деканові Островерхову віктору Михай-

ловичу. Його можна назвати батьком 
студентів. він справедливий і досить 
доброзичливий у відношенні до студентів, 
переймається кожною «н» і оцінкою сту-
дента. Крім того, він підтримує і сприяє 
розвиткові талантів факультету. За 
підтримки віктора Михайловича весною 
було проведено презентацію моєї збірки 
віршів «Знайома незнайомка». Також де-
кан сприяє проведенню цікавого дозвілля 
студентами. На День факультету було 
розіграно квитки у нічний клуб. після кож-
ного заходу на теренах університету, де фа-
культет займає призові місця, студентів 
нагороджують цінними подарунками, або 
ж квитками у театр, кіно, клуб. Студентське життя захоплююче!

представити себе ви зможете на Студентській Лірі 2014. проте 
тут головним залишається не лінуватись чи залишитись осторонь, а 
активно брати участь у конкурсі. повірте, це весело і захоплююче. варто 
зазначити, що саме Ліра згуртовує таких ще боягузливих першокурсників. 
А скільки веселощів і таємниць приховують у собі стіни гуртожитків! 
Кому пощастить жити там, той сам у цьому переконається. Адже 
усі зусилля в гуртожитку направляються на їжу і сон. Що їсти бідному 
студентові, коли вже в середу усі страви, які привезли з дому, закінчилися? 
Але студенти за натурою винахідливі люди, тож попросивши у декількох 
кімнатах по одній картоплині, можна розкішно поїсти. А якщо у тебе 
ще є хліб і майонез, то ти – король. Якщо ще залишилася стипендія, то 
можна піти у студентську столову, яку іноді називають «язвою». Хоча 
готують там смачно, і для бідного студента це саме те, що потрібно. 
А друга проблема – як заснути, коли друзі все ще грають на гітарі, 
дізнавшись, що Іван володимирович плішко пішов у інший гуртожиток. 

Отож, пам’ятайте, що студентські роки пролітають досить швидко і у 
ваших силах зробити їх яскравими, повними вражень та позитивних емоцій, 
а колектив Факультету економіки та управління вам у цьому допоможе!

вікторія плюта, студентка ФЕУ
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Основою економіки є банківська система, а престижної професії 
банкіра навчають на Факультеті банківського бізнесу!

Студентське життя ― найпрекрасніша пора. Саме студентські 
роки найцікавіші і незабутні. Це перший крок у доросле життя, це нові 
знайомі, які залишаться друзями на все життя, незабутні дні і безсонні 
ночі, це кохання і перші сльози, перші власні досягнення і перемоги, це 
незабутні враження і події, які неодмінно залишать слід у вашому 
житті. Студентське життя починається з вибору спеціальності 
та факультету, тому цей вибір є найважливішим у вашому житті. 

Основою будь якої економіки є банківська система, тому професія 
банкіра була, є і буде престижною та необхідною. Саме цієї професії 
навчають на факультеті банківського бізнесу. Охоче передають сту-
дентам свої знання 7 докторів і близько 34 кандидатів економічних 
наук, а також інші науково-педагогічні працівники кафедр, які завжди 
раді допомогти вам. поступивши на наш факультет, ви, дорогі пер-
шокурсники, зробили правильний вибір, оскільки на ваш чекає цікаве 
і незабутнє навчання, участі у різноманітних конференціях, застосу-
вання своїх знань на практиці (на базі факультету працює навчальний 
банк), а також насичене і шалене студентське життя.

У складі факультету є кафедра банківської справи та кафедра 
банківського менеджменту та обліку. Особливістю є ставлення до 
студентів, наші викладачі намагаються сформувати особистість, 
яка буде готова до реального життя, виховати в нас почуття 
відповідальності та стійкості, що надзвичайно важливо для професії 
банкіра. Звичайно ж вони надають нам відповідний рівень освіти, 
професійних навичок у сфері сучасних інформаційних технологій, без 
опанування яких успішна діяльність на ринку банківських послуг є не-
можливою. під час навчання студенти мають можливість оволодіти 
навиками роботи з автоматизованою банківською системою Б2 (АБС 
Б2), яку використовують більше 70 банківських установ України. 
АБС Б2 має прогресивну, продуктоорієнтовану архітектуру, робота 
автоматизована з максимальною кількістю банківських продуктів. 
використання прикладного програмного забезпечення АБС Б2 дозволяє 
студентам опанувати на практиці банківські бізнес-процеси, які 
адаптовані до сучасного стану ринку банківських продуктів.

На нашому факультеті кожен студент має можливість стати 
членом органу студентського самоврядування. Це прекрасна можливість 
виховати в собі лідерські якості, дисциплінувати себе та знайти близьких 
собі по духу людей. Досвід, отриманий тут, стає чудовим скарбом на все 
життя. Ми завжди займаємо призові місця у конкурсах, які проводяться, 
наприклад, Студентська Ліра (конкурс для першокурсників) ― цього року 
ми отримали почесну дерев’яну медаль, а минулого ― бронзову, КвН, в 
якому наша команда під назвою «ва-Банк» отримала І місце, також 
фотоконкурси, в яких фотографії наших активістів ― Галяс Ольги, 
вітковського владислава та Сороківського Максима зайняли ІІ та ІІІ 
місця, також для охочих потанцювати організовується конкурс по фанк-
айробіці, на якому наші студенти отримали І місце. Не залишається без 
уваги і культурний розвиток наших студентів, ми організовуємо цікаві 
поїздки в Національний банк України, екскурсії в Закарпаття, подорожі 
стежками Героя України Степана Бандери та багато інших. 

Студенти нашого факультету організовують походи в дитячі будинки, в 
яких з радістю спілкуються з дітьми, завжди приносять їм щось смачненьке. 
Цього року ми відвідали Тернопільський обласний реабілітаційний центр, це 
неймовірні враження, ми багато навчилися в цих дітей і зрозуміли як нам 
пощастило мати можливість навчатися університеті.

Основною метою вступу до вузу є навчання, але навчання повинно 
бути цікавим, тому на нашому факультеті функціонують три наукові 
гуртки: «Банківський аналітик», «Грошова парадигма» і «Банківський 
менеджер». почувши слово «науковий» відразу всі думають, що це скуч-
но, нецікаво і даремна втрата часу, але насправді це не так. Ставши 
членом гуртка, ви стаєте членом великої родини, де завжди готові 
вам допомогти як студенти старших курсів, так і викладачі кафедр. 
Ми проводимо цікаві конференції, круглі столи, наукові семінари на 
яких розглядаємо актуальні теми. Наприклад, провідні банки світу, 
депозитна політика України, ефективність діяльності банківської 
системи України та багато інших.

З роками згадується все найкраще. Найцікавіше життя у тих, 
хто живе в студентському гуртожитку. Скільки там знайомих 
і друзів. Особливо цікавий час в ніч перед іспитом, коли всі разом 
сидять і роблять вид, що готуються…. Якщо студент захотів в 
гуртожитку поїсти, можна просто пробігтися по знайомих і вечеря 
буде готова. До слова, наші студенти проживають у найкращому 
гуртожитку із усіма умовами проживання.

Кожна людина, яка була студентом, може пригадати багато 
цікавих історій зі студентського життя, адже це найцікавіший час,  
це незабутні роки, які залишають назавжди свій слід у серці кожного 
студента. Тож не втрачайте цей час, насолоджуйтеся кожною хви-
линкою, адже 5 років пролетять, як одна мить. 

ДОРОГІ пЕРШОКУРСНиКи, ЛАСКАвО пРОСиМО ДО 
НАШОЇ вЕЛиКОЇ ТА ДРУЖНЬОЇ СІМ’Ї!

Марина Варга, студентка ФББ 

Факультет фінансів – найкращий помічник у досягненні мрій та задумів!
Ще, здається, зовсім нещодавно для вас, дорогі першокурсники, 

пролунав останній дзвінок, а вже сьогодні ви зробили свій перший 
крок у доросле життя – стали студентами! І хочеться запевнити 
усіх вас у тому, що ви зробили, беззаперечно, правильний вибір, якщо 
живете мрією пов`язати своє майбутнє з економікою та фінансами. 
На сьогодні факультет фінансів ТНЕУ є одним із найкращих варіантів 
одержання економічної освіти в Україні, адже після закінчення навчан-
ня випускники можуть з легкістю працевлаштуватися як у державні, 
так і приватні структури. Кожен із вас повинен запам’ятати, що при 
виявленні бажання та наполегливості досвідчений професорсько-викла-
дацький  колектив факультету обов’язково докладе максимум зусиль, 
щоби допомогти реалізувати усі ваші «наполеонівські плани». Уже з 
перших днів навчання на вас чекає дійсно цікаве та насичене студентсь-
ке життя, адже кожна кафедра проводить олімпіади з профільних 
предметів, круглі столи та наукові конференції, які, в разі успіху у 

рідних стінах, 
можуть ви -
вести вас на 
всеукраїнський, 
а  т о  й 
міжнародний 
р і ве н ь .  п р и 
ф а к ул ь т е т і 
а к т и в н о 
функціонують 
студентські 
наукові гуртки: 
«Фінансовий 
п р о с т і р » 

(координує кафедра фінансів), «податковий аналітик» і 
«Englishspeakingclub» (координує кафедра податків та фіскальної 
політики). Студенти, які досягли високих результатів в науковій 
роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури...

Адміністрація факультету фінансів постійно організовує 
різноманітні екскурсії, як по території України, так і за її межами. Це 
дозволяє краще пізнати світ та зробити відповідні висновки для себе, і 
можливо, у перспективі, зробити свій внесок для наближення України 
до Європейського простору.

Кожен з вас зможе взяти активну участь у культурно-масовій 
роботі, адже на факультеті фінансів значна увага приділяється і по-
занавчальному життю студентів, розмаїтні конкурси дозволяють 
самовиразитися кожному студенту. Головне не боятися та не ком-
плексувати, потрібно за кожної нагоди пробувати свої сили, адже, 
хто знає, можливо – саме ви будете цьогорічними тріумфаторами 
«Студентської Ліри»… Стукайте, і повірте, вам обов’язково відчинять.

Студенти факультету фінансів є не лише сумлінними у навчанні, 
творчими та активними, а й завжди готовими прийти на допомогу 
тим, хто її потребує. Кілька разів на рік ми організовуємо благодійні 
поїздки до маленьких діток, що позбавлені сімейного тепла, тобто 
проживають у дитячих будинках. Кожен із небайдужих може долу-
читися до цієї акції і подарувати частинку свого тепла та створити 
незабутнє свято для маляток.

На завершення хочу побажати вам, мої любі першокурсники, 
перш за все, впевненості у собі та бажання рухатися вперед, і вже 
зовсім скоро ви зможете досягнути значних успіхів, адже факуль-
тет, обраний вами, беззаперечно, може стати кращим помічником 
у досягнені задуманого. Успіхів вам!!!

Іванна Герман, студентка ФФ
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Мар’яна Соловенюк, ФКчт-
22: «після закінчення 9 класу я стала 
студенткою коледжу Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о  е ко н ом і ч н о г о 
університету, і мені – разом із одногруп-
никами, вдалося швидше, аніж нашим 
одноліткам зі школи, поринути у дорос-
ле життя. Лекції,семінари, викладачі, 
модулі, сесія — усі ці чинники вплину-
ли на розвиток нас як самостійних 
і відповідальних особистостей. І до-
поки наші однокласники ще вибира-
ють собі професію, ми уже знаємо, 
що будемо висококваліфікованими 
фінансистами!»

поступивши на цей 
факультет, ви згодом 
зрозумієте, що це гасло 
лише нашого факультету. 

Ф а к у л ь т е т 
комп’ютерних інфор-
маційних технологій най-
кращий тим, що має най-
кращого декана, доктора 
технічних наук і профе-
сора – Миколу петровича 
Дивака. 

Основний здобуток 
факультету – це його 
кадровий потенціал, що 
формувався впродовж май-
же двох десятиліть і є 
основою для підготовки 
висококваліфікованих 
фахівців. На факультеті працюють сім докторів наук та понад 45 кандидатів наук, які охоче 
передають нам свій досвід і знання. Нам залишається лише черпати мудрість педагогів! 

Сьогодні на факультеті функціонує п’ять кафедр: економічної кібернетики і інформатики; 
інформаційно-обчислювальних систем та управління; комп’ютерної інженерії; комп’ютерних 
наук; спеціалізованих комп’ютерних систем. Кожна кафедра цікава і особлива по-своєму, адже 
випускає різних фахівців. 

Наприклад, кафедра економічної кібернетики та інформатики націлена на проведення 
теоретичних та практичних досліджень в галузі моделювання та оптимізації економічних 
систем процесів: маркетингової стратегії підприємств за допомогою баз знань, потокових 
методів моделювання, прогностичного моделювання економічних процесів, інтелектуального 
обчислень та аналізу даних.

А фахівці з програмної інженерії  працюють в сферах: дослідження, проектування, роз-
робки, тестування та супроводження програмного забезпечення з урахуванням вимог щодо 
його ефективності, надійності, своєчасності та низької вартості, скрізь, де є необхідність 
застосування комп’ютерних технологій.

варто зазначити, що студенти факультету живуть не тільки навчанням. За останні роки 
факультет стійко утримує позицію одного з лідерів серед інших факультетів зі спортивної 
роботи. Три роки поспіль студенти першокурсники факультету посідають перше місце на 
спартакіаді першокурсника.

Звичайно, що досягнення спортсменів ФКІТ виходять за межі університету. Нещодавно 
студент факультету Кандимов Максат здобув перемогу на матчевій зустрічі Ізраїль-Румунія-
Кіпр-Україна, де і виконав норматив для участі в складі команди України на Чемпіонаті Світу 
з легкої атлетики серед юніорів у місті Юджин, США, а Ольга Ляхова здобула бронзову медаль 
у змаганнях з бігу на 800 метрів на Чемпіонаті Європи в м. Брауншвейг, Німеччина. 

в університеті створено усі умови не лише для навчання, але і для відпочинку студентів. 
Традиційний конкурс художньої самодіяльності серед студентів «Студентська Ліра» набув 
неабиякої популярності. За останні роки виступи студентських творчих колективів ФКІТ 
вражають своєю змістовністю, високоінтелектуальністю, насиченістю,  різноманітністю 
художніх та анімаційних номерів не тільки глядачів, але і поважне журі. в результаті, у 2010 
році серед усіх студентських колективів факультетів ФКІТ посів призове місце. А останні два 
роки посідає друге місце.

Студенти нашого факультету часто відвідують різні музеї, подорожують країною разом 
із кураторами. Так от минулого року, студенти вирушили у подорож замками волині, а саме 
Дубно, Луцьк, Клевань, а також відвідали руїни Тараканівського форту. 

Крім того, студенти завжди беруть активну участь в різноманітних конкурсах, фотови-
ставках, виступають на концертах, танцюють та співають в колективах. Так, Андрій Бураков 
та Тютюник павло виступають на університетських концертах та є авторами власних пісень. 
Також є багато талантів, які грають на гітарі, фортепіано, кобзі, що грають та співають у 
народному вокальному ансамблі «Галичанка». Є і танцюристи, які танцюють у Збірній ТНЕУ зі 
спортивної аеробіки і щороку їздять на Чемпіонати та Кубки України. Серед них, Яковів Ярина, 
Добровольська Зоряна, Кульчицький Сергій та Гула Роман вже є кандидатами у майстри спорту. 

Участь у всьому цьому, дає можливість самореалізуватись, самовиразитися та знайти 
багато нових друзів!

Також багато студентів активно беруть участь у наукових конференціях. Минулого 
року відбулась вже четверта всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів 
«Сучасні комп’ютерні інформаційні технології». Досягнення науковців також виходять за 
межі університету. На базі національного університету “Львівська політехніка”  відбувся 
всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, де наші студенти Рендзеняк Назар 
та Долинюк Тарас здобули дипломи 3 ступеня за напрямом “Інформаційна безпека”. А у 
вінницькому національному технічному університеті Ленцик Ірина та Гордієвич Юлія от-
римали дипломи І ступеня, а інших чотирьох студентів відзначено дипломами ІІ ступеня 
на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в напрямку “Інформатика та 
кібернетика”.

 Крім того, кожного року студенти і викладачі факультету відвідують з благодійною 
місією дітей з будинку-інтернат в Новому Селі підволочиського району. Активісти завжди 
намагаються підготувати для них розважальну програму, різні ігри та конкурси. А минулого 
року за зібрані кошти з факультету, дітям купили і подарували музичний центр. Такі поїздки 
приносять справжнє щастя, адже таким чином можуть подарувати дітям радість, доброту, 
частиночку свого тепла і багато позитивних емоцій та вражень.

Дорогі першокурсники, ви зробили правильний вибір! вас чекає цікаве навчання, цікаві 
викладачі, участь у конференціях, поєднання у навчанні теорії і практики; хвилювання під час 
складання іспитів і відзначення сесій, насичене студентське життя...

Ярина Яковів, студентка ФКІТ

 ФКІТ - найкращий!Коледж – сходинки 
до університету...

- Учителю, що ви думаєте про гроші? - спи-
тав один юнак свого учителя.
- Дивись у вікно, - сказав учитель. - Що 
бачиш?
- Бачу жінку з дитиною, двоє коней, що 
тягнуть віз, і чоловіка, який іде на базар.
- Добре. Тепер дивись у дзеркало. Що бачиш?
- Що ж хочете, щоб я бачив?! Зрозуміло, себе!
- Тепер поміркуй: вікно - зі скла, і дзеркало 
також зі скла. вистачає тонесенького шару 
срібла на склі, й людина бачить тільки себе.

…Не дозволь, 
щоби вікно твого серця стало дзеркалом.

ТРОХи СРІБЛА
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Адаптація до нової ролі: як 
зменшити стрес і підвищити 

ефективність? 
ЗМІНА СпОСОБУ ЖиТТЯ – ТЕпЕР 

Ти ЗАЙНЯТиЙ!
Поради психолога

по ч а т о к 
самостійної 

трудової діяльності, 
або й просто зміна 
р о б о т и  –  ц е  д о -
статньо серйозний 
стрес для будь-якої 
людини. Руйнується 
усталений часовий 
графік,  доводить -
ся змінювати звич-
ки, зростає ступінь 
відповідальності.

Рівень стресу в цей період закономірно є високим, проте його 
можна суттєво знизити. по-перше, потрібно чітко розставити 
пріоритети. Якщо робота і кар’єра – важливі для тебе речі, не треба 
ставитись до них як до перешкоди дозвіллю й особистому життю. 
Ти досягнув того, чого прагнув і перед тобою широкий шлях до 
професійного, кар’єрного й фінансового зростання.

по-друге, свідомий підхід, основи тайм-менеджменту та здоровий 
глузд допоможуть зробити твоє життя збалансованим, залишити в 
ньому достатньо місця і для відпочинку, і для хобі, і для спілкування 
з дорогими тобі людьми.

по-третє, будь-які зміни відбуваються м’якше, якщо до них 
готуватись. вивчи свій робочий графік, проаналізуй, які з твоїх звич-
них занять йому суперечать, знайди способи їх перенести в часі чи 
замінити. підрахуй, скільки часу залишається в тебе на відпочинок, 
спілкування з друзями, додаткові курси, навчання, захоплення. Спла-
нуй цей час так само, як і робочий.

Не зосереджуйся на тому, щоб зламати старі звички. Краще займись 
формуванням нових, які допоможуть тобі налагодити своє життя 
(можливо слід раніше вставати, можливо – відмовитись від якихось 
неважливих занять, що призводять до марних часових витрат).

У жодному разі не жертвуй сном, повноцінним активним 
відпочинком, не порушуй режиму харчування, обов’язково відвідуй 
лікаря. погане здоров’я здатне зруйнувати найуспішнішу кар’єру, 
тому вчись дбати про себе самостійно, відповідально стався до 
свого організму.

Не поспішай нарікати, дай собі час пристосуватись до нових умов. 
Жодні зміни не відбуваються раптово, кожному з нас потрібен час на 
адаптацію. прояви творчість і гнучкість – успіх тобі гарантовано! 

Тетяна Надвинична, 
завідувачка лабораторії психологічної служби ТНЕУ, 

кандидат психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 
УНІВЕРСИТЕТУ

(м. Тернопіль, вул. Львівська, 1, к. 3, 1-й поверх)
У житті кожного із 
нас інколи виникають 
проблеми, подолати 
я к і  с а м о с т і й н о 
важко ,  а  інод і  – 
просто неможливо. 
важливо, щоб у такий 
момент поруч були 
люди, які можуть не 
лише вислухати та 
зрозуміти, але й надати 
допомогу.

Психологічну службу представляють:
Надвинична Тетяна Лонгінівна – кандидат 
психологічних наук, завідувач лабораторії; 

Білик Ірина василівна, Крупник Зоряна Ігорівна – 
спеціалісти. психологічна служба надає послуги 

студентам, аспірантам, викладачам та працівникам 
ТНЕУ. послуги безкоштовні.

Телефон (0352) 47-50-50 (вн.) 10-179   
Електронна пошта: ps-tneu@yandex.ua  

«Юрфаківська» молодь – 
найкреативніша!

Якщо ви мріли бути адвокатом, юристом, нотаріусом чи пра-
цювати в міліції, то вам просто необхідно отримати вищу освіту за 
спеціальністю «правознавство». І коли ви вже читаєте ці рядки, – пер-
ший крок назустріч вашій мрії ви зробили –  вступили до ТНЕУ.

Я студент уже другого курсу юридичного факультету, і хочу щиро 
поділитися враженнями від першого року навчання.

Найперше – у нас найкращі викладачі: їх 79,  у тому числі 4 доктори 
та 4 кандидати наук. З кожної дисципліни є свої висококваліфіковані 
спеціалісти, які знають предмети на високому рівні, і слухати їх 
дуже цікаво та корисно.  Багато хто з викладачів є працівниками 
судової та правоохоронної системи, і саме в них ніколи не нудьгуєш  
ні на лекціях, ні на семінарах, оскільки вони розкповідають багато 
життєвих ситуацій, про які в підручниках ніколи не прочитаєш. 
при факультеті діє магістратура за напрямками «Інтелектуальна 
власність», «Фінансово-економічна безпека», «Соціальна робота». 
Здійснюється підготовка за 3-ма спеціалізаціями: господарсько-право-
ва, цивільно-правова і соціальної роботи.

вчитися на юри-
дичному факультеті 
дуже цікаво... 

Уже на самому почат-
ку мого студентського 
життя  я якось швидко 
адаптувався до усього, що 
діялося. ви запитаєте, як? 
А тому, що на юрфаку -  ве-
ликий дружний колектив.  
А доказом став конкурс 
«Студентська Ліра-2013» 
, який об’єднав не тільки 
нашу групу, а й весь факуль-
тет.  Юрфак - це місце, 
де ідеї літають в повітрі. 
Будь-яка твоя ініціатива 
може перерости в щось 
вартуюче, тому що ти 
не один. Мета конкур-
су – пошук талановитої 
студентської молоді, розкриття потенціалу кожного студента. Ми 
танцюємо, співаємо, малюємо, знімаємо та монтуємо відео, пишемо 
сценки для  КвК. Ми вчимося граючись, а граючись вчимось. Що в 
результаті й привело нас до перемоги. 

Не забудеться й посвячення нас в студенти, день юриста, який 
почався з офіційної частини - виступів поважних гостей, слів на-
станов ректора Крисоватого Андрія Ігоровича, після чого знову ж 
таки талановита молодь радувала всіх своєю творчістю.

Особисто я дуже люблю співати, займався вокалом ще зі школи. Для 
мене в ТНЕУ відкрилося багато можливостей проявити себе на співочій 
ниві. відділ гуманітарної освіти та виховання проводить безліч заходів, 
які проходять в чудовому актовому залі. Для місцевого телебачення що-
року на Різдвяні та пасхальні свята знімаються вогники, де студенти 
показують свої здібності. Є просторі кімнати для репетицій, до послуг 
професійна студія звукозапису. Одним словом – було би бажання…

важливою та пізнавальною частиною нашого позанавчального 
процесу були екскурсії та прогулянки з нашим куратором Ухачем 
василем Зіновієчем, які дали можливість ровесникам познайомитися 
ближче і надалі розуміти один одного краще.

Кафедра теорії та історії права ЮФ ТНЕУ організувала та про-
вела науковий захід, круглий стіл «Уроки державо- і правотворення 
ЗУНР крізь призму 95-річчя», у роботі якого взяли участь науковці 
,професорсько-викладацький колектив, магістри на студенти вНЗ 
Тернополя. Дискусійний характер заходу дозволив учасникам озву-
чити різні думки та підходи до окреслених проблем й представити 
результати сучасних наукових досліджень історії державо- і право-
творення періоду ЗУНР. 

Також ми взяли участь у заходах, присвячених 200-літтю від 
дня народження Геній України Т.Г.Шевченка, які нікого не залишили 
байдужими. 

Навчання на факультеті для мене – це процес саморозвитку і 
реального особистісного росту. Головне, що я зрозумів: диплом – це 
найменше, що можна винести з факультету, тут треба взяти на-
багато більше. в ідеалі до четвертого курсу можна знайти для себе 
кілька хороших друзів, купу знайомих, досвід роботи з людьми і багато 
варіантів для практики та роботи.  «Юрфаківська» молодь – це кра-
са, стиль, хороше почуття гумору, інтелект та комунікабельність. 
Мені дуже приємно бути в цьому контингенті. Кожен з нас зовсім 
різний – з своїми поглядами, думками, звичками, достоїнствами та 
недоліками, але всіх нас об’єднує юридичний факультет. З якогось 
моменту ми стали його частиною… 

Ласкаво просимо!
Влад Вальків, другокурсник ЮФ
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СТУДЕНТи ТНЕУ 
пРиСЯГНУЛи НА вІРНІСТЬ НАРОДУ УКРАЇНи!

На вірність народу України присягнули  двадцятого липня 2014 року понад 
150 юнаків Тернопільського національного економічного університету. 

Вісті з військової кафедри 

 Зі щемом у серці й слізьми на очах 
прийшли привітати синів матері 
й батьки, рідні й близькі. Урочиста 
церемонія відбувалася за участю рек-
тора ТНЕУ, доктора економічних 
наук, професора Андрія Ігоровича 
Крисоватого, начальника Центру 
підготовки офіцерів запасу ТНЕУ, 
полковника володимира Гукалюка, 
виконуючого обов’язки  військового 
комісара Тернопільського обласного 
військового комісаріату, полковника 
володимира Катинського, заступни-
ка начальника Академії сухопутних 
військ імені гетьмана петра Са-
гайдачного та деканів факультетів 
Тернопільського  національного 
економічного університету.

 вишикувавшись під команду 
«Струнко», під супровід державного 
гімну, юнаки винесли прапор України. 

 На плацу вирували емоції. Студен-
ти, що прийняли військову присягу, 
пройшли урочистим маршем, про-
демонструвавши чіткий стройовий 
крок та військовий вишкіл. Традиційно, 
кожен з молодих людей мав нагоду ки-
нути монету «на щастя».

 Ректор ТНЕУ нагородив кращих 
юнаків грамотами та висловив подяку 
за сумлінність в оволодінні військовими 
навичками. 

 «Уже декілька років військова ка-
федра Тернопільського національного 
економічного університету готує 
офіцерів запасу. Надзвичайно приємно 
дивитися сьогодні на вас – мужніх, 
сильних синів України. переконаний, 
що слова присяги гартуватимуть і 
зміцнюватимуть ваш дух, надава-
тимуть наснаги та віри у перемогу. 
Я пишаюся вами. впевнений у тому, 
що омріяний мир у нашій державі на-
стане», - сказав професор Крисоватий.

 привітати наших студентів при-
йшли виконавці творчих колективів 
ТНЕУ й подарували гостям та учас-
никам церемонії патріотичні пісні 
про Україну.

 Щиро в ітаємо випускників 
військової кафедри ТНЕУ! Упевнені, 
що у ці непрості часи ваші відвага та 
завзяття стануть запорукою миру і 
процвітання нашої держави!

Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

Фото студента ЮФ 
Володимира Кусмарцева
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Анна Тітімець – срібна 
чемпіонка Європи!

С т у д е н т к а  Т е р н о п і л ь с ь к о г о 
національного економічного університету 
Анна Тітімець довго й наполегливо йшла 
до медалі чемпіонату Європи з бігу на 400 
метрів з бар’єрами. Зусилля виправдали себе 
в Цюриху. Українка не просто виграла конти-
нентальне «срібло», а зробила це з особистим 
рекордом – 54,56 с.

- Дуже рада медалі! Це перша така на-
города для мене. Розуміла, що потрібно буде 
бігти з усіх сил, щоб потрапити до призової 
трійки. Я нікого й нічого не бачила ні перед 
собою, ні навкруги. Лише доріжку. У фінішних 
клітках і взагалі закрила очі й з усіх сил кину-
лася до мого «срібла», - не приховувала щастя 
Анна. – Це віра тренера в мене допомогла 
виграти медаль!

Університет щиро вітає Анну з перемогою 
і бажає студентці ще вищих досягнень!

Анастасія Меркушина  
бронзова призерка Чемпіонату 

Світу!

С тудентка  Навчально-науково -
го інституту міжнародних економічних 
відносин ім.  Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ 
Анастасія Меркушина розпочинала змішану 
юніорську естафету на першому етапі 
Чемпіонату Світу з літнього біатлону, який 
проходив у Тюмені (Росія), і її старт виявив-
ся дуже вдалим у підсумку для Української 
збірної - бронзова медаль. 

Вітаємо Анастасію та її колег по 
команді з призовим місцем та нагородами!

Спортивна аеробіка об'єднує студентів 
університету!

Ольга Ляхова - 
чемпіонка України з легкої 

атлетики!

Студентка ФКІТ ТНЕУ Ольга Ляхова 
перемогла на Чемпіонаті України з легкої 
атлетики (біг 800 м, результат - 02.00.15 
хв) та одночасно виконала норматив для 
участі в Чемпіонаті Європи, що відбувся в 
м. Брауншвейг (Німеччина).

Спортсмени університету – наша гордість!
Бажаємо їм впевненості у власних силах, невичерпної 

енергії та нагород найвищого ґатунку!
* * *

У Кіровограді 24-26 липня 2014 року відбувся чемпіонат України з легкої атлетики, у 
якому випускник нашого університету Іван Стребков здобув перемогу – став чемпіоном 
у бігу на дистанції 3000 м та 5000 м.

* * *
У місті Мант-ла-Жолі (Франція) 27 червня 2014 року стартував чемпіонат Європи 

з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді віком до 23 років.
У перегонах на 1000 метрів на каное-четвірках молодіжним чемпіоном Європи 

став український екіпаж, у складі якого виступав студент факультету фінансів ТНЕУ 
Ельнур Ахадов. У фінальному заїзді українці на 2,7 секунди випередили італійців та на 
3 секунди білорусів.

У змаганнях на каное-одиночках на цій же дистанції срібну медаль отримав студент 
факультету фінансів ТНЕУ Олег Тарновський,  який виступає під прапором  Молдови. 
Його брат, Сергій Тарновський, виборов для збірної Молдови ще одну срібну нагороду 
у категорії юніорів.

 * * *
На Кубку Європи з дзюдо, що відбувся 14-15 червня 2014 року у м. Целе (Словенія), 

успішно виступив студент групи МТС-41 Колесник Андрій, гідно проявивши себе у 
важкій боротьбі, - отримав бронзову нагороду.

* ** 
На матчевій зустрічі Ізраїль-Румунія-Кіпр-Україна студент факультету 

комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ Максат Кандимов, успішно виступивши 
28-29 червня 2014 року в Ізраїлі, здобув перемогу, подолавши дистанцію 110 метрів з 
бар’єрами  з особистим результатом 14,04 секунд, що забезпечило йому участь у складі 
команди України на Чемпіонаті Світу з легкої атлетики серед юніорів (м. Юджин, США).

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Успішна команда КвН «Збірна ТНЕУ»!
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Боже Великий, Єдиний,нам Україну храни,Волі і світу промінням Ти її осіни.Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, 
в чистій любові до краю,Ти нас, Боже, зрости… Боже Великий, Єдиний,нам Україну храни, всі свої ласки й щедроти Ти 
на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя,дай, Боже, народу і многая, многая літа.

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

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

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

Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Святковий смуток 
УКРАЇНи

23-й річниці Незалежності України 
присвячено

Збиралися до вирію лелеки…
Услід за ними – дружні журавлі несли 

на крилах у краї далекі тужливий смуток 
рідної землі.

«Небесна сотня» за птахів молилась – 
щоб долетіли, де проліг їх шлях.

Діва пречиста лагідно дивилась, сховав-
ши слізки у своїх вустах…

І вперше не кричали малі діти услід 
лелеці – крилатому бузьку, щоби приніс він 
братика Руженці, Максимкові – Христинку 
і Гануську; лише, вмостившись на пахучім 
сіні, мовчали, як дорослі мудреці й молилися 
за спокій в Україні, чотки чи вервички за-
тиснувши в руці…  просили діти в Матінки 
Цариці здоров’я татусям, сили – для бра-
та… Молилися молільники маленькі за 
кожного свідомого солдата!

Інше ж життя судилося уздріти 
вкраїнським дітям: танки, кров, війну – ба-
жають усім птахам долетіти в спокійно-
тиху мирну чужину, а навесні, лиш тільки 
крига скресне, вернутися якшвидше до 
гніздечок…

І Україна, як Христос, воскресне й засяє 
в славі писанок-яєчок – і аж тоді, вдивляю-
чись у небо й уздрівши там лелеку – радше 
бузька, можна просити братика для Оленки, 
Андрійкові – кирпатеньку Маруську, і ще 
усім, хто прагне стати татом, – хай Бог 
пошле і донечок, й синів – здорових, мудрих, 
славних патріотів свого народу; дужих 
ясенів й гнучку калину з голосом сопілки, 
тендітну ружу, золото пшениць, в блакиті 
неба радості яскілки, прославу жайвора у 
солоді криниць…

все це було і буде так довіку – відколи 
сотворив Бог білий світ і на Свою подобу – 
чоловіка, щоби радів і мав у серці звіт за власні 
вчинки, і думки, і справи, за всі раніше сказані 
слова, бо кожне слово – це життя ужинки, 
як хліб насущний – всьому голова!

…Іде війна. Ревуть від куль гармати… 
Мужі до Бога швидше часу йдуть… вдягає 
чорне зсиротіла мати… Церковні дзвони 
надтужливо б’ють… Земля гуде «Герої не 
вмирають», – вони довіку житимуть в сер-
цях людей, що Україну захищають, сховавши 
біль у зболених вустах… 

в руїнах Схід, і є болючі втрати кращих 
синів, що сміло йшли у бій: багато діток не 
діждались тата, а вдови молоді – чоловіків…

О Господи, Єдиний, всемогутній, спаси Держа-
ву, порятуй Народ і збережи України Незалежність, 
примнож нам віру – Єдності оплот.

Розквітне в славі вільна Україна – гордо 
народ нестиме синьо-жовтий стяг!

в державі вольній пісня солов’їна звуча-
тиме натхненно у віках!

Дух українців сильний і незламний, від 
нині і довіку ми – єдині!

Хай буде Мир, і Злагода, і Спокій!
Слава Героям, Богу й Україні!!!
…Збиралися до вирію лелеки. Услід за 

ними – дружні журавлі несли на крилах у 
краї далекі святковий смуток рідної землі.

Марія Баліцька, головний редактор 
газети ТНЕУ «Університетська думка»

Студентська молодь -  майбуття Держави!

Мистецькі колективи Тернопільського національного економічного університету з 
року в рік вражають глядачів високим професіоналізмом, відтак перемагають у твор-
чих звітах серед студентської молоді краю, - вважає голова журі Михайло Крищук. І 
велика заслуга у цьому художніх керівників колективів – працівників відділу гуманітарної 
освіти та виховання, який очолює Заслужений працівник культури України Світлана 
Сорочинська. Цьогорічний звіт, який  був присвячений 200-річчю від дня народження 
Т.Г.Шевченка «Уклін тобі, Тарасе, у віках!», - знову приніс успіх студентам ТНЕУ!

У пісні, у віршах – відкривається душа…

відділ гуманітарної освіти та вихо-
вання запрошує до співпраці творчо обда-
ровану студентську молодь (тел.47-58-49)


