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Дорога університетська родино!
Здалеку, з тисячолітньої святкової давнини, чути тихий 

передзвін Різдва.
Святий вечір застеляє вимережені візерунками долі 

білосніжні обруси.
Сьогодні ми – одна родина, один народ, одна держава – Україна. 
Як мандрівники у хурделицю, ми йдемо до своєї зорі. 

Її народження є народженням вільної держави, свідомих 
громадян – патріотів.

На зимових санях їдуть український Дух, Воля, Гідність.
(Продовження - на 2 стор.)
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Христос Рождається!
Славімо Його!

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір з колядов прийшли.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір Христос родився.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір звізда засяла.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір 
прийшли д’ нас царі, Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір Ірод вгнівився.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір дітям помстився.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір ангел з’явився.
Дай, Боже.
Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.
В той Святий вечір славу співають.
Дай, Боже.

* * *
Зійшов з неба ангел перший,
Простелив дорогу з Раю,
Другий ангел, Слава в Вишніх,
Співом всіх на храм збирає.
Приспів:
Туру-туту-туру-тутуту,
Затрубіть, ангели в сурми,
Туру-туту-туру-тутуту,
Цимбалісти, вдарте в струни,
Затанцюють гори й доли,
Черемош заграє.
Веселіться, християни,
Господь нас єднає!
Вдарив Ілля з неба громом,
Петро з Павлом землю кроплять,
Примирились люди з Богом,
Молитви в піснях заводять.
Святий Йосиф іде з неба
І ілеєм всіх мирує,
Вінчування в кожній хаті,
Вся родина в храм працює.
Затанцюють гори й доли,
Черемош заграє.
ВеСелІТьСЯ, ХРиСТиЯНи,
ГоСПоДь НаС єДНає!

Дорога
    університетська 

родино!
(Закінчення. Початок - на 1 стор.)

          Століття за століттями, 
       з прадавнього віку і навіки
           прийдешні живе і житиме
                  на цій землі наша душа, наш 
                 геній, наша віра у Боже
                    благословення бути 
             Господарем для доброї долі.

Різдво Христове – одне з найсвітліших свят, які даровані людині. У 
нашому домі прекрасна, тиха, сакральна мить. Нам усім потрібно замис-
литися над тим, як живемо і як хочемо жити.

Сьогодні, думаючи про рік наступний і майбутні роки, я звертаюся до 
молоді, яка гартується у непростих випробуваннях, неспокої. Нічого не 
бійтеся! Сила нашого народу – могутніша за будь-які небезпеки і війни. 
Наше життя – це європейська Україна, і жодні потуги не повернуть її в 
чужі непрохідні нетрі старого ладу.

Я вірю, що національна ідея сильної держави шириться твердо і 
невідступно. Ми навчилися оцінювати себе гідно, спокійно, без применшень. 

Віншуючи Вас із Новорічними та Різдвяними святами, бажаю, щоб 
Ваша оселя засяяла коштовними дарами – щирістю, розумінням, повагою.

Нехай на покуті буде мудрість, у засіках – завзяття, білий сніжок засіває 
зернами здоров’я та достатку, а Різдвяна Зірка вказує шлях любові та миру!

Хай дзвінка коляда дарує душевну рівновагу та злагоду, а святі води Йор-
дану омиють і зцілять рани наших сердець.

Прошу, щоб у цю хвилину ми згадали і підтримали тих, хто зазнав 
втрат, відчув скруту, пережив потрясіння. Це наш спільний біль. Поду-
маймо про тих, хто далеко від рідного дому, хто чекає повернення.

Нехай відчуття єдиної української родини, зігрітою спільним замислом, 
святою молитвою та різдвяною колядкою додадуть нам упевненості у за-
втрашньому дні.

Дай нам, Боже, Твого  благодатного тепла, міцного здоров’я нашим 
сім’ям, дітям, усім рідним і близьким.

Над прадавнім Вертепом, де разом і наша мрія про мир, і віра в Україну, 
Бог засвічує зорю.  

Христос Рождається! 
Славімо Його!

Зі святковою шанобливістю 
ректор ТНЕУ, д.е.н., професор  А.І. Крисоватий
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Слово - студентським деканам:Звідусіль

«Мистецька хвиля»
звеличує святу 

Материнську любов
 З ініціативи та за підтримки ректора ТНеУ, 

д.е.н., професора а. І. Крисоватого вийшов  друком 
перший номер літературно-музичного альманаху 
«Мистецька хвиля», присвячений Матері – 
прародительниці роду людського, жінці-берегині, 
жінці-трудівниці, жінці-страдниці, упорядника-
ми якого є начальник відділу гуманітарної освіти 
та виховання ТНеУ  Світлана Сорочинська та 
заступник начальника відділу алла Бінцаровська. 

Мрії  збуваються у  ТНЕУ 

Дорогі студенти!
Новий рік і Різдво Христове щороку 

приносять нам багато радості і свят-
кових див...  На жаль, цьогорічні свята 
засмучені війною… І ми вдячні бійцям, які 
забезпечують наш спокій, можливість 
навчатися, відпочивати і веселити-
ся… Зі свого боку, ми часто проводимо 
розмаїті ярмарки, флеш-моби, інші захо-
ди, спрямовані на підтримку бійців АТО. 
Під час навчального семестру та й у часі 
канікул чимало з наших студентів по-
бували за кордоном, і ми з перших вуст 
знаємо, як світ підтримує Україну, а це 
свідчить про те, що ми є частинкою 

Мир і щастя у Вашій хаті,
Щоб були усі багаті,
Щоб колядочка лунала,
І кутя щоб смакувала,
Пампушки були рум’яні,
а ялиночки – духмяні;
Хай збудеться усе, 
що загадається....
ХРиСТоС  РоЖДаєТьСЯ!
СлаВІМо ЙоГо!

Найкраща студентка 
навчається у ТНеУ!

великого світу, і нам – молодим і пер-
спективним – дбати про розквіт рідної 
держави… А для цього – маємо добре 
вчитися, стати висококваліфікованими 
фахівцями і просто хорошими людьми 
– гідними представниками України, куди 
би нас не закинула доля.

Вітаю Вас, дорогі ровесники, зі 
світлим святом Різдва Христового! 
Бажаю усім невтомної жаги до знань, 
мудрих викладачів, здоров’я і мирного 
неба!

З повагою Наталія Цаль, студентський 
декан ННІМеВ ім.Б.Д.Гаврилишина,

голова Університетської Ради Студентів 

Марія Новак – студентка 5 курсу 
спеціальності «Управління персоналом та 
економіки праці» факультету економіки та 
управління ТНеУ, взявши участь у конкурсі «Кра-
щий студент України – 2014» у Тернопільській 
області, який проводиться з метою  виявлення 
креативних особистостей та мотивування 
їх до подальшого розвитку, здобула перемогу у 
номінації «Громадський діяч та медіа».

Конкурсна програма складалася з шести 
етапів, під час яких учасники представляли 
«Найкращий день із мого студентського жит-
тя»; доводили «Чому я кращий студент року»; 
презентували авторські проекти на тему: 
«Як покращити освіту в Україні?» та мали 
можливість виявити творчі здібності. Марія 
заспівала українську народну пісню «Плакуча 
гітара» у супроводі бандури, і продекламувала 
уривок з поеми Т.Г. Шевченка «Тополя».

 На фото: 
студентка групи оБ-41

 факультету обліку та аудиту 
Наталія Кізюк - голова 

Студентського наукового 
товариства ТНеУ!

У день Різдва Христового 
усі ми чекаємо одного – щоби 
в Україні утвердився мир.  
У різдвяні дні небесне благовістя про мир 

дещо трепетніше сприймається серцем, 
коли ангельська пісня про благовоління Боже 
до людей переможно лунає в наших храмах 
і слова «з нами Бог» наповнюють радістю 
наші душі.  Нехай же Син Божий щедро 
засіває здоров’ям, щастям та достатком! 

Миру нам в серці і в Україні!
Кафедра психологічних 

та педагогічних дисциплін ТНеУ

Нові напрямки 
міжнародної освітньої 

співпраці 
Чотирнадцятого  січня 2015 року  

відбулася  робоча  зустріч  ректора  
Тернопільського національного  економічного  
університету,  доктора  економічних  наук,  
професора  а.І. Крисоватого із Генеральним 
консулом України в Пряшеві (Словацька 
Республіка) о.Г. Бенч, які обговорили нові 
напрями співпраці у рамках підвищення 
рівня якості освітніх послуг, участь ТНеУ 
у міжнародних навчальних програмах та 
проектах, звернувши особливу увагу на 
європейські освітні стандарти та шляхи 
їх найефективнішого застосування у нашому 
вищому навчальному закладі.

Сподіваємося, що результати зустрічі 
стануть ще одним кроком до покращен-
ня роботи університету, що відкриє нові 
можливості міжнародної співпраці.

Герої спортивного року 
Тернопільщини - 

студенти університету!
Комісія із визначення лауреатів конкурсу 

«Герої спортивного року Тернопільщини 2014» 
на своєму засіданні назвала тих, хто минулоріч 
найяскравіше проявив себе та приніс спортив-
ну славу нашому краю і всій Україні.

Університетська родина ТНеУ щиро 
вітає своїх студентів й випускників, які 
стали кращими з кращих! Вітаємо важ-
коатлетку, чемпіонку європи серед молоді 
Марію Хлян (студентка Навчально-науко-
вого інституту міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина), яка стала 
однією з переможців у номінації «Найкраща 
спортсменка року», серед чоловіків кра-
щим спортсменом став чемпіон України з 
легкої атлетики Іван Стребков (випускник 
ТНеУ). Також титул «олімпійська надія 
Тернопільщини» отримали біатлоністка 
анастасія Меркушина (студентка На-
вчально-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина) 
та борець греко-римського стилю олександр 
Новачок (студент факультету фінансів).

Бажаємо нашим спортсменам ніколи 
не зупинятися на досягнутому, впевнено 
крокувати до нових перемог та звершень!

Відділ інформації 
і зв’язків з громадськістю

Стипендію Верховної 
Ради України призначено 

професору ТНеУ
Відповідно до Постанови Верховної Ради 

України «Про встановлення іменних стипендій 
Верховної Ради України для найталановитіших 
молодих учених», у 2014 році було призначено 30 
іменних стипендій ВРУ.

Щиро вітаємо доктора економічних наук, 
професора Тернопільського національного 
економічного університету Григорія лео-
нардовича Монастирського із призначен-
ням стипендії Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених.
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Студенти ТНеУ колядують, засівають, щедрують... 

Ми щедруєм і співаєм під вікном - Щастя, Долі Вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті...

14 січня вшановуємо пам’ять святи-
теля Василія Великого та відзначаємо 
традиційно український «Старий Новий 
рік». Відомо чимало різноманітних звичаїв 
та обрядів, пов’язаних із цим днем. Здавна 
на свято Василя ще вдосвіта парубки-сівачі 
ходили від оселі до оселі з віншуваннями. У 
руках вони носили торбинки або рукавиці, 
наповнені зерном. Важливим дійством цього 
дня було символічне «засівання», «посипан-
ня». Слова віншувань свідчать, що так, як 
проростає зерно і множиться достаток, 
так само має множитися здоров’я і ща-
стя членів родини. Також, зерно, що ним 
засівали хлопчики, давали курям та іншій 
домашній птиці, щоби краще неслися, 
та домішували до посівного зерна. Після 
закінчення усіх обрядових дій господарі при-
гощали посипальників: давали їм яблука, 
різноманітні смаколики, а часто і гроші.

Які на Різдво, так і на Новий рік у деяких 
частинах України повторювалося магічне 
«лякання» дерев, що не хотіли плодоносити. 
Їх підв’язували солом’яними або вовняними 
перевеслами і стукали по стовбуру обухом со-
кири, попереджуючи, коли не дадуть плоду – їх 
зрубають. У давнину казали, що в ніч з 13 на 14 
січня «відкривається небо» і в Бога можна по-
просити що завгодно. особливо люди просили 
здоров’я своїм рідним, гарного врожаю, миру.

У нашому університеті новорічні 
віншування також стали доброю традицією.  
Учасники творчих колективів відділу 
гуманітарної освіти та виховання ТНеУ 
привітали ректора, доктора економічних наук, 
професора андрія Ігоровича Крисоватого.

 «Рано-вранці до схід сонця
Стукнув ангел у віконце.
Він прийшов до нас сказати,
Щоби Вам повіншувати:
Сієм-вієм-посіваєм ,
З Новим Роком Вас вітаєм,
Сієм щедро із долоні, 
По долівці, по ослоні,
Засіваєм Вашу хату,
Будьте радісні й багаті!
Сієм густо, перехресно 
На добробут людям чесним,
Промовляєм з кожним кроком: 
З Новим Щастям з Новим Роком!»
Ректор подякував посівальникам і наголо-

сив, що збереження та поширення українських 
звичаїв серед сучасної молоді є важливою спра-
вою, запорукою відродження національної ідеї 
та збереження самобутньої культури. Заува-
жив, що віншування стали своєрідним благо-
словенням на добрі справи та звершення. «Так 
само як різдвяні традиції об’єднують наші сім’ї, 
нехай вони згуртують нашу університетську 
родину. Хай ці засіяні зерна проростуть у на-
шому вищому навчальному закладі миром, 
добробутом, щастям для всієї України».

  * * *
На Старий Новий Рік віншування також 

полинули до усіх працівників структурних 
підрозділів ТНеУ з побажаннями наснаги, 
благополуччя, здоров’я та здійснення за-
думаного, даруючи відчуття єдиної родини, 
підтримки та порозуміння.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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а той другий Празник - святого Василя. Радуйся, Земле...

Засилаю найщиріші вітання 
студентам Тернопільського 
національного економічнго 

університету з Новим 2015 роком і 
Різдвом Христовим!

Бажаю щиро у Новому році щоби щастя 
Вам всміхалося на кожному кроці, щоб писались 
реферати й курсові роботи, щоб на першу пару 
йти було всім охота, щоб хотіли добре вчитись 
– скарб Знання дарує; щоб до праці не лінились – 
майбутнє вартує; щоб смішним було дозвілля, 
веселі розваги; відстояти власну думку бажаю 
відваги, та найбільше  усім зичу у злагоді жити 
й кожним днем морозяно-засніженим направду 
дорожити, хай Різдвяна Коляда душу звеселяє; 
хай Мир буде в Україні!

Христос ся Рождає! Славімо Христа!
З любов’ю – «Університетська думка»

Святкування Старого 
Нового року припадає 
з 13 на 14 січня. 13 січня - Ме-
ланка, а 14 - свято Василя.
У давнину вважали, що дівчина 
Меланка символізує місяць, а 
Василь ─ сонце. І саме цієї ночі 
вони одружилися.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
а пан, як господар.
Господиня, як калина.
а діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
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Додому… Знову, ці кілька годин, в 
напівпорожньому автобусі з незнайомими 
людьми, залишають мене наодинці з власни-
ми думками. За вікном дружно пробігають 
міста, села, поля, ріки, ліси… І мимоволі 
ловлю себе на думці: «Яка ж красива наша 
Україна, а я щаслива, бо – українка!»

Чи є у світі ще така країна?! «Де, ще 
знайти таку красу, мов в казці намальовану?» 
Де ще під ніжно-блакитним небом простя-
гаються голубоокі ріки та озера, милуються 
налитим золотим колоссям широкі ниви і 
так чаруючи шепочуться ліси. До сонечка, 
здається лиш моя заквітчана земля, так щиро 
усміхається. Воно ж, у відповідь, щедро купає 
її у своїх тендітних променях… Та не лише 
мальовничими куточками багата Україна… 
Господь Бог подарував їй мільйони діточок 
– працьовитих, щедрих, привітних та го-
стинних українців… а наша мова?! Рідна 
материнська мова, що ллється, мов травневі 
співи солов’я; що б`ється джерелом карпатсь-
ким; що будить серце й душу та живе у кож-
ному із нас. Чи може залишитися байдужим 
той, хто почує українську народну пісню? Ні, 
навряд, хіба ж у нього камінь замість серця, 
щоби не відчути трепету і ніжності, сили й 
оптимізму, патріотизму й волелюбства … Та, 
з іншого боку, все закономірно, адже хіба може 
бути по-іншому в країні, де народ споконвіку 
готовий боронити її від загарбника, де витає 
славний дух козацтва, де кожен знає, якою 
дорогою ціною була здобута незалежність… 
Це невимовне щастя бути частинкою тієї 
нації, яка не готова коритися окупанту, яка 
не боїться ворога, а сміло сміється йому у вічі 
і береже у серці найцінніше – любов до рідної 
землі, до України!!! 

І враз на серці стає так тепло і світло, 
адже усвідомлюю, що і мені поталанило на-
родитися донькою славного народу і називати 
Україну – ненькою. 

Я горда, що – українка, чого бажаю й вам, 
мої любі браття й сестри. любіть і бережіть 
свою Вітчизну, адже вона у нас одна. 

Слава Україні!
Іванна Герман, 

студентка факультету фінансів

Я горда, що – українка!

Дорогі студенти факультету комп’ютерних інформаційних технологій, вітаю Вас із 
Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!  

Я радий, що на нашому факультеті навчається креативна молодь, що  кожен  з вас є 
особистістю - зі своєю точкою зору, зі своїм баченням навколишнього світу... 

Та настав такий момент у житті кожного українця, що ми не можемо бути осторонь 
подій, які відбувають у нашій країні!

Студенти ТНеУ завжди чітко і незрушимо стояли на позиції, що мають жити у 
європейській країні. Щодня виходячи на майдан і підтримуючи революцію Гідності, студенти 
нашого університету вірили в силу єднання, до-
казуючи всьому світу, що заслуговуємо кращого 
життя для нас та наших сімей!

Недаремне кажуть, що «найкращі роки 
- студентські  роки». Я бажаю Вам, щоби 
кожен день вашого життя було в унісон з 
університетом, щоби кожен день запам’ятався чи-
мось оригінальним цікавим, приємним та веселим. 

Я навчаюсь на фінальному п’ятому курсіу, і 
з усмішкою на лиці та сумом на серці розумію, 
що проведені мої роки в лавах студентства - 
найкращі, адже в них було стільки відкриттів, 
стільки необізнаних мною емоцій, що навряд чи 
я зможу колись пережити подібне...

У часі зимових канікул відривайтесь на повну, 
творіть, відпочивайте, даруйте усмішки, будьте 
студентами на всі 100 %, але не забувайте, що 
всі ми Українці, всі ми маємо стояти за нашу 
спільну ідею, за наш великий народ, за Україну! 
Слава Україні!

Андрій Бураков, студентський декан ФКІТ

Студенти – творці власного майбутнього!

Різдво Христове - це особливе свято для 
кожного з нас, коли збирається уся родина, 

коли звучить коляда і дух Різдва полонить своєю 
таємничістю та сповняє надіями і мріями... але 
все хороше надто швидко закінчується... Хоча, 
відколи навчаюся в університеті,  без багатьох 
одногрупників я уже не уявляю свого життя. 
Багато позитивного і не дуже ми пережили 
разом і, думаю, ще більше чекає нас попереду.

Факультетська родина завжди допомагає 
нам знайти своє покликання, відкрити себе. 
Тільки студент може втілювати сотні 
образів, займатися тисячею справ і зупини-
тись на тій, яка дійсно приносить найбільше 
задоволення. Студентська пора - це пора, 
коли є можливість самовдосконалюватись, 

а викладачі є для нас наставниками та гідним прикладом.
Головне для студента зараз - не бути байдужим. На Революції гідності ми вже показали, 

що все в наших руках. Студентство і досі відстоює наш суверенітет на Сході. 
Дорогі студенти, не звертайте з дороги, йдіть до поставленої мети, адже ми – творці 

власного майбутнього.
Олег Сивик, студентський декан Факультету банківського бізнесу, ФБС-31

Слово - студентським деканам:

7 січня - це особливий день, коли християни 
святкують народження Сина Божого.  Це 

свято зближує та об’єднує родини і молодих людей. 
Вітаю усіх із Різдвом Христовим і  хочу 

Вам щиро побажати міцного здоров’я, сталь-
них нервів (для боротьби з запеклим ворогом 
студента - наукою), натхнення для нових 
звершень і звичайно ж в найближчому майбут-
ньому мирного неба в цей складний для країни 
час. адже єдиним, чи не найбільшим спасінням 
нашої держави на даний момент є віра, не-
зламний дух українського народу і нестримна 
жага свободи. Тож єднаймося, студентство, 
і перемога буде за нами!

Для студентів Різдвяно-Новорічні свя-
та завжди прикрашені канікулами, коли є 
можливість веселитися на повну силу, забувши 
про лекції, сесії, заліки і «хвости». Без уваги не 
залишаються ні клуби, ні дискотеки, ні навіть 
посиденьки в гуртожитку. 

Факультет економіки та управління  має багаторічні традиції, організовує різноманітні 
заходи, проводить цікаві і веселі конкурси та долучається до квестів, що відбуваються в межах 
студмістечка університету і міста.

Збережімо у своїх серцях запал молодості, жагу до знань, віру в справедливість, радість від 
сповнених передзвоном колядників світлих Різдвяних днів. 

Христос Рождається! 
Юлія Миронова, студентка групи  упеп-32, студдекан ФЕУ
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Дні пролітають надзвичайно швидко. І ось ми не встигли озирнутися, як на календарі 
замайоріла дата – 1 січня. 

На Землю прийшов Новий 2015 рік! Ще кілька  днів, Різдв’яне Надвечір’я сповістить 
християн про народження Божого Сина, і зазвучать колядки, і почує Небо радість нашу, що 
Христос народився і світ возвеселився...

Як веселиться щороку наш рідний юридичний факультет, коли, після кількох місяців тиші 
коридори і аудиторії знову наповнюються шумом і галасом, адже за університетськими пар-
тами  з року в рік всідаються-розташовуються найвеселіша частина суспільства – студенти. 

Ми прикрашаємо собою не тільки стіни рідних університетів, а й місто загалом, 
адже Тернопіль є містом, в якому навчається найбільша кількість студентів на кількість 
місцевих жителів.

Щороку Юридичний факультет стає 
alma mater для безлічі першокурсників, а усі 
разом ми є частиною великої, дружньої родини 
Тернопільського національного економічного 
університету.  

Саме студентські роки є найвеселішими 
і найяскравішими в житті кожної людини. 
Щодня ми відкриваємо для себе щось нове і 
намагаємося отримати від життя тільки 
найкраще. Проте ми довели всьому світу, що не 
тільки вміємо вчитися і розважатися, а саме 
студенти  є рушійною силою, які першими по-
казали прагнення жити по-новому. 

Студенти почали і були невід’ємною части-
ною Революції Гідності. 

Тернопільські студенти – ви найкращі. 
Бажаю Вам під час навчання зустріти бага-
то нових друзів, зичу легкого навчання, море 
позитивних емоцій і нехай кожен день буде 
незабутнім! Христос Рождаєтья!

Катерина Щурко, студентський декан 
ЮФ, студентка групи ПР – 41

Привіт,  мої любі студенти!
Ще зовсім недавно ми були учнями,  ходили 

на уроки і насолоджувалися своїм безтурботним 
дитинством, яке промайнуло, мов один день. 
Сьогодні ми - студенти коледжу престижного 
вищого навчального закладу - Тернопільського 
національного економічного університету! 
Гордимося  цим, адже вступивши до нашого 
коледжу, перед кожним із нас відкрилися двері 
до нових можливостей, до нашого майбутнього. 
Саме тут ми маємо можливість проявити себе у 
різних руслах від наукової до творчої діяльності, у 
нас навчальний процес ніколи не перетворюється 
на сірі будні, адже наші студенти беруть участь 
у різноманітних конкурсах, фестивалях, змаган-
нях, конференціях, благодійних акціях. Тут ми 
- одна велика дружня родина!

Вітаю нашу велику родину із Новим 2015 
роком та Різдвом Христовим! Нехай світло 
Вифлеємської Зорі засяє у наших душах, бажаю, 
щоби кожен день, проведений у коледжі, був за-
хоплюючим і цікавим, щоби кожна хвилина, яку 
ми віддаємо навчанню, не була даремною, адже 
саме завдяки цьому  ми прокладемо собі дорогу 
до улюбленої справи, до майбутньої професії. 

Віншую кожного студента коледжу 
снагою до навчання, творчими підходами до 
справ, вірою у свої сили, цікавими враженнями, 
новими знайомствами і друзями.

Анастасія Матлюк, 
студентський декан КЕПІТ 

Слово - студентським деканам:

Вітаю Вас, дорогі студенти факульте-
ту обліку та аудиту  Тернопільського 

національного економічного університету, із 
Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю  
усім здоров’я міцного, радості щоденної  
від   усвідомлення, що Ви є студентами 
одного з найпрестижніших вищих нав-
чальних закладів України, який має також 
міжнародне визнання, адже ні декан, ні 
будь-який викладач і навіть особисто ректор 
не знають про життя студента стільки, 
скільки знає про себе сам студент; бажаю 
також миру і злагоди! Христос Рождається!

Назарій Лилик, 
студентський декан ФОА, група РК-41

Дорогі студенти, я надзвичайно радий, що 
ви обрали Тернопільський Національний 

економічний Університет, а саме  - найкра-
щий факультет «Фінанси». Сподіваюсь, що 
,навчаючись, ви будете гідними тих традицій, 
звичаїв, які склалися на нашому факультеті, 
намагатиметеся успішно вчитися, виконувати 
всі громадські доручення, постійно підвищувати 
свій інтелектуальний та духовний рівень, щоб 
стати високоосвіченими, конкурентоспромож-
ними фахівцями. а також будете наполегливо 
старатись не тільки підримувати (марку) 
високий статус факультету, а й стрімко його 
підвищувати.

З нагоди Різдвяно-Новорічних свят, бажаю 
вам міцного здоров’я, радості, успіхів у навчанні 
і в житті; натхнення гідно нести естафету 
факультету «Фінансів». 

Старшокурсники факультету фінансів 
кожного дня докладають надзвичайно багато 
зусиль  для процвітання нашого факультету, 
тому хочу побажати усім нам наполегливості і 
впевненості, бо   «Ми фінанси - ми найсильніші»! 

Василь Воробець, 
студентський декан ФФ, група ФО-43

Надзвичайно приємно, що мені випала 
змога вітати студентів із Новим 2015 

роком та Різдвом Христовим, що я, звичайно, 
не пропущу. отже, вітаю усіх студентів із 
Новорічно-Різдвяними святами, хоча дуже 
6агато сталося за минулий рік страшних 
речей, 6агато сліз пролито, але не можна 
про це завжди думати, так як ми - студент-
ство, то у наших руках майбутнє країни, 
відовідно не за6увамо Героїв!, 6удьмо вірними, 
6удьмо патріотами, працюймо над со6ою, 
найважливіше - мати мету та іти до неї, 
пам’ятаючи: за нами закріплене май6утнє!

Роман Навроцький, 
студентський декан ФАЕМ

Різдвяна ніч завжди є особлива - у світ приходить-
народжується Месія... Славімо Христа!

Новий рік — особливе свято: цього дня, 
як ніколи, тісно переплітаються спогади 
про дитинство, події року, що минає, надії 
на рік майбутній. Передсвяткова метушня, 
незвичайно радісний хвойно-апельсиново-шо-
коладний запах, зелена ялинка, яка збуджено 
тремтить під мерехтливими прикрасами, 
налаштовують на неповторний новорічний 
лад. Це свято завжди таїть у собі трішки 
таємниці: ніхто не знає, яким буде наступ-
ний рік, якими подарунками порадує і чим 
засмутить. Навіть дорослим хочеться вірити 
в чудеса: новорічна ніч — час загадування 
потаємних бажань. Рік, що минає, незабаром 
стане історією, ще однією сторінкою великої 
книги життя нашої держави.

Прийдешній 2015 – це рік Синьо-зеленої  
Дерев’яної  Кози, яка славиться своєю 
невгамовною гостинністю, і, звичайно, 
терпимістю,  скромністю та жіночністю. 
Саме тому цей рік потрібно зустрічати  в 
тісному сімейному колі, разом з кращими 
друзями і близькими родичами. 

Бажаємо, щоб Новий Рік був щедрим на 
цікаві плани та творчі успіхи, приніс із собою 
смак перемог, впевненість у правильності 
обраної мети та безкінечну життєдайну 
енергію для її досягнення!

Відділ гуманітарної освіти та виховання
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Небо і Земля  нині торжествують, ангели й люди весело празнують -
 Христос родився, Бог воплотився...
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Різдво – час переосмислення свого хри-
стиянського покликання і гідності дітей 
Божих. Святкуймо цей величний празник 
у дусі заповіді любові і без шкоди для себе, 
ближніх та Божого створіння – природи!

Мати Тереза навчає: «Різдво є кожного 
разу, коли ти усміхаєшся своєму братові та 
простягаєш йому руку.

Різдво є  кожного разу,  коли ти 
мовчатимеш, щоби вислухати іншого.

Різдво є кожного разу, коли ти не 
приймаєш тих принципів, що залишають 
пригнічених на узбіччі суспільства.

Різдво є кожного разу, коли ти розділяєш 
надію з тими, хто зневірюється у фізичній 
та духовній убогості.

Різдво є кожного разу, коли ти покірно 
визнаєш свої обмеження та свої слабкості.

Різдво є  кожного разу,  коли ти 
дозволяєш Господеві знову народитися, 
щоби дарувати Його іншим». 

«Старий рік минає, Новий наступає - Христос ся Рождає!»     
Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся! 
ой радуйся, земле, СиН БоЖиЙ народився! 

Застеляйте столи, та все килимами: 
радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся! 
ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

Бо прийдуть до тебе 
Три празники в гості: радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

а що перший вже празник - 
СВЯТеє РоЖДеСТВо: радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

а другий вже празник - 
СВЯТоГо ВаСилЯ: радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

а третій вже празник - 
СВЯТе ВоДоХРеЩа: радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 

а що перший празник зішле тобі втіху: 
Радуйся! 

ой радуйся, земле, Син Божий народився! 
а що другий празник зішле тобі щастя: 

Радуйся! 
ой радуйся, земле, Син Божий народився! 
а що третій празник зішле всім нам долю: 

Радуйся! 
ой радуйся, земле, Син Божий народився! 
Зішле всім нам долю, УКРаЇНІ волю: радуйся! 
ой радуйся, земле, СиН БоЖиЙ народився!

Старий Рік минає Новий наступає!
Старий Рік минає Новий наступає, 
Христос ся Рождає! | (2)
Пане Господарю, Великий Владарю!
Пане Господарю, Великий Владарю, 
Великий Владарю | (2)
Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці
и ще щось такого до столу святого, 
До столу святого! | (2)
Старий Рік минає Новий наступає!
Старий Рік минає Новий наступає, 
Христос си Рождає! | (2)

19 січня Свята Церква святкує Хрещен-
ня Господа нашого Ісуса Христа. Це одне з 
великих дванадцятих свят, яке святкується 
також урочисто, як і Різдво Христове. 
Можна сказати, що Різдво і Хрещення 
пов’язані між собою святками, складають 
єдине торжество - свято Богоявлення.Саме 
в єдності цих свят є суть всіх трьох обличь 
Пресвятої Трійці. У яслах Вифлеєму народив-
ся у плоті Син Божий, а при Його хрещенні, 
з отвору небес «Дух Святий злинув на Нього 
в тілесному вигляді, як голуб» (лк. 3, 22) і було 
чути голос Бога отця, «мовив: Ти Син Мій 
Улюблений, що Його Я вподобав!»

Святитель Іоанн Златоуст пише, що 
«не той день, в який народився Спаситель, 
потрібно назвати явищем, а той, коли Він 
хрестився. Не через народження Своє Він 
усім став відомим, а через хрещення, тому 
й Богоявленням називається не той день, 
коли Він народився, а той, в який хрестився».

     ДУХ РІЗДВа 
  приходить, 
наче Диво.

Сніг рипить 
в вечірньому саду

І на серці тепло і щасливо.
Стіл накритий – ждемо Коляду.
Йде вона, і серце оживає,
Під вікном шумлять колядники.
Ніби ангел в хаті пролітає
І стають незвичними думки.
Хочеться на крихту подобріти

І душею трішки підрости,
Хочеться, мов свічечка, горіти,
Щоб Різдво у серці зберегти.
Хай в душі вирує радість свята
ангел вбереже від лиха і біди.
Благ усіх бажаємо багато
На сьогодні, 
    завтра, назавжди!

У день святий 

а Бог ласкавий 
щедрою рукою
за віру щиру, 
звичаї й терпіння
Своє святе 
вділить благословіння...
  
Христос Рождається! 
    Славімо Його!

Різдва Христового 
бажаємо щастя 
людського простого,
у власних світлих душах 
відродити уміння 
вірити, прощати 
                         і любити,


