
1
№12 (436), 30 червня, 2015 р.

Факультет банківського бізнесу (ФББ) – це велика дружня сім’я із активних , цілеспрямованих 
студентів  та висококваліфікованого викладацького складу, об’єднаних любов’ю до власної справи, 
яка ставить за мету виховати з кожного лідера та управлінця. 

Тут кожен із студентів має змогу себе реалізувати у різних напрямках. Так, на факультеті 
проводяться різноманітні заходи як наукового так і розважального характеру, що дає змогу роз-
виватися як особистість. Це участь у наукових гуртках, участь у квн, брейрингах, виставках, 
активна діяльність у самоврядуванні факультету, організація екскурсій та походів. 

Справжніми патріотами факультету нам студентам допомогли стати викладачі, завдяки 
яким ми зрозуміли, що банківська справа – це найкраща справа, оскільки вона найповніше розкриває 
функціонування усіх сфер економіки, а професія банкіра – одна з найуспішніших. 

Для глибшого розуміння функціонування банківського сектору проводяться зустрічі із 
провідними банкірами України, де студенти мають змогу поспілкуватися із фахівцями та отрима-
ти відповіді на поставленні запитання. Також організовуються екскурсії до НБУ та Верховної Ради.   

Факультет банківського бізнесу бере участь у громадській діяльності, флешмобах, фестах. 
Молодь активно долучається до благодійних акцій. 

Саморозвиток, навчання, розваги – це все поєднує у собі факультет банківського бізнесу, щоби 
зробити студентське життя максимально насиченим та цікавим.

Усіх абітурієнтів ФББ обов’язково зустріне дружній колектив, привітний  декан, найкращі 
викладачі та незабутні студентські роки в стінах факультету банківського бізнесу.

Як себе проявити та реалізувати, – кожен вибирає самостійно. Ми – студенти ФББ –свідомо 
обрали шлях банкіра, адже банківська система України має велике майбутнє і воно –за випускни-
ками факультету банківського бізнесу!

Збережемо в серцях незабутні студентські роки, 
проведені в стінах факультету банківського бізнесу

Нещодавно на факультеті банківського 
бізнесу відбулось потрійне свято – День факуль-
тету, День банківського працівника та остання 
пара випускників-п’ятикурсників. 

Дружній колектив викладачів весе-
ло розділили зі студентами їх святковий 
настрій та взяли безпосередню участь в 
проведенні дійства. Розпочалась урочиста 
частина з вітальних слів проректора з науково-
педагогічної роботи В.Я. Брича, котрий також 
від імені ректора Тернопільського національного 
економічного університету д.е.н., професора А.І. 
Крисоватого нагородив студентів-активістів 
почесними грамотами та подарунками.

Програма проведення свята включала ви-
ступ команди КВН «Ва-банк», танцювальний 
номер від талановитих першокурсників, а також 
різноманітні конкурси для викладачів факульте-
ту. Надзвичайно цікаво було спостерігати за їх 
реакцією на запропоновані завдання, виконання 
яких супроводжувалось шквальними оплесками.

Церемонію нагородження продовжила і 
адміністрація факультету банківського бізнесу. 
Декан факультету Б.П. Адамик вручив найкра-
щим та   найстараннішим студентам грамоти 
у різних номінаціях та презенти від спонсорів 
святкування. Завершилась денна програма свята 
фуршетним столом та спільною фотосесією. 
Далі святкування перемістилось в один із най-
кращих нічних клубів м. Тернополя. Студенти 
та викладачі вкотре довели, що факультет 
банківського бізнесу є одним з найдружніших, 
найпозитивніших та найдрайвовіших серед 
факультетів Тернопільського національного 
економічного університету. Чудова компанія, 
неймовірний настрій та хороша музика пода-
рували усім незабутню ніч та стали фінальним 
акордом насиченого дня. 

Хай живе факультет банківського бізнесу!

Успіх – це те, у що ми віримо
Відкрита лекція 

21 травня 2015 року до нашого університету завітав голова правління Райффайзен Банку Аваль 
Лавренчук Володимир Миколайович. У рамках робочого візиту, управлінець зустрівся з студентами 
факультету банківського бізнесу. Зустріч проходила у форматі відкритої лекції із можливістю 
змінювати її русло за рахунок численних запитань аудиторії слухачів. З вітальним словом виступив 
ректор ТНЕУ, професор Андрій Ігорович Крисоватий, який побажав студентам наполегливості в 
навчанні, професійного зростання в майбутньому і подякував Володимиру Миколайовичу за візит 
та вручив пам’ятний сувенір. Голова правління у своєму виступі зазначив, що професія банкіра – не 
завжди означає професію управлінця, адже справжній менеджер повинен вміти мотивувати, кон-
тролювати та налагоджувати довіру, бо саме на ній базується фінансова наука загалом. Управлінець 
провів класифікацію банків за походженням капіталу та коротко їх охарактеризував. Так, зокрема 
державні банки, які мають історичні корені й історичну природу, покликані вирішувати соціальні за-
вдання суспільства; приватні банки,  хоча є досить популярними в банківському сегменті, проте у них 
представлена переважно українська управлінська традиція, котра базується лише на оптимістичних 
прогнозах і мріях, а основними проблемами є несвоєчасне інформування інвесторів про можливі загрози. 

В подальшому лекція набула формату запитань-відповідей. Зокрема, студент групи ФБС-31 Олег Сивик 
поцікавився: чого ж слід чекати від банківського ринку? У відповіді Володимир Миколайович посилався на 
думку фахівців, котрі виокремлюють наступні пункти: очищення банківської системи від проблемних банків, 
що позитивно вплине на довіру з боку населення; відміну обмежень на зняття гривневих та валютних 
депозитів; підвищення регламентованості та рекапіталізація банків; калькуляція різних сценаріїв. За-
ступник декана факультету банківського бізнесу В.О. Ткачук запитав думку Володимира Миколайовича про 
діяльність в банках тимчасової адміністрації. Останній зауважив, щоб повністю розібратися в діяльності 
банку потрібен час і жодна нова людина не зможе управляти на вищому рівні, ніж це було за керівництва, 
котре працювало вже декілька років. Загалом, на його думку діяльність тимчасової адміністрації не є ефек-
тивною, її місце можна віддати органам пруденційного нагляду. Адамик Б.П., декан факультету банківського 
бізнесу: «Чи можливим є повернення активів збанкрутілих банків?» Голова правління Райффайзен Банку 
Аваль розповів, що дана проблема буде вирішена тільки тоді, коли цього захоче громадськість, оскільки зміна 
законів у даному випадку має менший ефект, ніж зміна суспільства. На завершення, Володимир Миколайо-
вич окреслив безліч позитивних сторін банківської спеціальності, зокрема: міжнародність та відсутність 
кордонів; можливість працевлаштування у всіх установах фінансової сфери, багатопрофільність посад; 
достойний рівень оплати праці та побажав студентам натхнення у досягнені мети.

«Успіх – це те, у що ми віримо» - на такій оптимістичній ноті закінчилася захоплююча 
зустріч з «Банкіром 2014 року» за версією газети «Бізнес» В.М. Лавренчуком.

На фото: наші наставники - найкращі!

На фото: за мить до початку 
ярмарку «Тепло весни - для кожного»!

На фото: ми - першокурсники 
Факультету Банківського Бізнесу!

у центрі - завідувач кафедри, д.е.н., 
професор Б. Л. Луців.

На фото: науковці кафедри 
банківського менеджменту та обліку, 



Молодіжні проекти та неформальна освіта...
2

№12 (436), 30 червня, 2015 р.

На фото - учасники Школи молодого 
лідера, серед яких Сороківський Максим 

Добре мати рахунок в банку, 
але ще краще займати у ньому високе крісло. (Аврелій Марков)

Моє знайомство з молодіжними проектами та неформальною освітою почалося ще з школи, коли 
я вперше став учасником проекту під назвою «Осіння молодіжна школа». Темою були нові медіа та їхня 
роль у вирішенні екологічних питань. Проект проходив в АР Крим, куди з’їхалася  найактивніша молодь 
з різних куточків нашої країни. Наступного року я потрапив у команду помічників організаторів і те-
матикою тогорічної школи було лідерство. Більшість воркшопів були побудовані на створення команд, 
вияві лідерських здібностей, а також на подоланні власних страхів (ми перелазили чотириметрові 
стіни без страховок та драбин, ходили по склу та виконували різноманітні завдання). Також нам 
читали лекції народні депутати Мустафа Найєм та  Андрій Шевченко.

Моїм першим міжнародним проектом став міжнародний обмін у м. Мінськ, темою якого були 
екологічні будинки. Тиждень в Білорусії пройшов в компанії студентів з Великої Британії, Чехії, України, 
Вірменії та Білорусії. Проект проходив під егідою ЄС, але оскільки Білорусія країна доволі цікава, то ми 
отримали цілий інформаційний пакет в якому розповідалося, що ми повинні казати прикордонникам 
і що заповнювати в міграційних кратках. Також ми відчули себе мільйонерами (1 грн = 1000 біл.руб. 
на той час). Щодо молодіжного обміну, то варто відзначити вечір культур, де за кілька годин можна 
відвідати всі країни-учасниці проекту, посмакувати їхніми традиційними стравами та ознайомитися 
з їхньою культурою. Кінцевим продуктом обміну стали  4 моделі екологічних будиночків. 

Наступною країною, яку мені вдалося відвідати завдяки проекту“First Aid for emergencies” стала 
Турція, м. Аксарай. Протягом тижня ми вчилися, як правильно надавати першу медичну допомогу. На 
даний проект з’їхалися студенти з Італії, Болгарії, Вірменії, Молдови, України та Туреччини. Також 
ми мали змогу відвідати Каппадокію, історичну частину Туреччини, де, згідно з легендами, народився 
св. Юрій.Згодом я мав можливість відвідати пластовий табір у Великій Британії, який проходив в 
Уельсі і тривав два тижні, в часі яких ми встигли побачити найменший будиночок у Великій Британії, 
побережжя Ірландського моря. Разом із киянкою ми займалися вихованням дітей віком 6-11 років. 
Це був надзвичайно цікавий досвід адже ми мали змогу побачити результати британської системи 
освіти та виховання. Також ми підкори найвищу вершину Великої Британії – гору Сноудон. Українська 
делегація мала кілька на знайомство з Лондоном. Жили ми на Оксфорд стріт у семінарії УГКЦ. Цілих 
три дні ми гуляли вулицями ділової столиці світу, милувалися мальовничою Темзою, Біґ Беном та 
Букінгемським палацом, випадково натрапили на аукціонний дім Сотбіс, заглянули в найдорожчий 
в світі універмаг Херодс, відвідали відому платформу 9 і ¾ та зайшли в гості до Шерлока Холмса на 
Бейкер стріт…Також я мав змогу побувати на освітньому візиті у Відні, де протягом трьох днів ми 
знайомилися з роботою міжнародних організацій (ООН. ОБСЄ, Єврокомісія). Ми відвідали штаб-
квартири, поспілкувалися з працівниками, визначили основні критерії успішного працевлаштування, а 
також проаналізували діяльність та ефективність роботи даних організацій в умовах російської агресії.

І насамкінець хочу розповісти про минулорічний проект Explorer Belt, який проходив на 
Закарпатті. Організовувався він спільно скаутськими організаціями Чехії, Словаччини та України. 
Метою проекту було провести знайомство наших друзів з українськими традиціями та звичаями 
і водночас помандрувати мальовничим Закарпаттям. Протягом двох тижнів учасники проекту 
виконували найрізноманітніші завдання та допомагали місцевим громадам, поєднуючи все це з 
мандрівками гірськими хребтами. 

Наш студдекан Олег Сивик також був учасником цього проекту. «Все почалось з маленького 
містечка на південно-західної України – Мукачево. Завданням проекту було краще вивчити при-
роду і культуру України. Фінальною точкою стало одне із чудес України - Синевирське озеро. Усе 
це прекрасні спогади… Останній день ми провели в Ужгороді, де й попрощалися тепер уже з 
новими друзями з усієї України, Словаччини та Чехії. Отже, якщо ти знаєш фінальну ціль, то 
тобі залишається тільки іти до неї, а все, що трапляється на твоєму шляху, – це те, з чого ти 
будеш пізніше сміятися» – додає Олег. 

Цього року вкотре буде відбуватись проект Explorer Belt. Правда, проходитиме він в центральній 
частині Словаччини на початку серпня, де учасники зустрінуться з новими випробуваннями.

Максим Сорківський, студент факультету банківського бізнесу, група ФБС-31

Роман Миколайович Магута  – голова 
Рахункової палати України

Андрій Вікторович Рязанцев – голова 
Правління ПАТ «Ідея Банк»

Леонід Олексійович Бицюра – заступник 
голови Тернопільської облдержадміністрації

Зіновій Дмитрович Никифорчин – началь-
ник Управління Національного банку України у 
Хмельницькій області

Іван Михайлович Гаврилець – начальник 
Управління Національного банку України у 
Львівській області

Андрій Іванович Паскевич – начальник філії 
Волинського обласного управління Ощадбанку

Ярослав Володимирович Соляр – начальник філії 
Тернопільського обласного управління Ощадбанку

Андрій Михайлович Якимів – директор 
Північно-Західного РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»

Ігор Богданович Івасів – директор 
Інституту кредитних відносин КНЕУ

Оле́г Миросла́вович Сиротю́к – український 
політик, Народний депутат України 7-го скли-
кання, голова Тернопільської обласної державної 
адміністрації (березень–листопад 2014 р.)

Роман Володимирович Гонтюк – український 
дзюдоїст, заслужений майстер спорту 
України, срібний призер XXVIII Олімпійських 
ігор в Афінах (2004), бронзовий призер XXIX 
Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні

Гордість факультету 
банківського бізнесу – 

відомі випускники

Центр історії грошей – 
цікава колекція монет, бон, паперових грошей і літератури…

Науково-дослідний Центр історії грошей 
(НДЦ) при факультеті банківського бізнесу був 
створений у 1986 році на базі власної колекції 
монет, бон, паперових грошей і літератури док-
тора історичних наук Роберта Йосиповича Тхор-
жевського, яку він збирав з 1961 року. В основу 
колекції було покладено тематико-хронологічний 
принцип представлення грошових знаків: метале-
вих (від XIX століття до н.е.), паперових (зібрання 
грошових знаків, від XVII століття). 

Роберт Йосипович став першим керівником Цен-
тру історії грошей. Під його керівництвом підрозділ 
став осередком науково-дослідницької роботи, що 
підтверджується започаткуванням щорічних науково-
практичних конференцій під назвою ”Історія грошей 
України з давніх часів до сучасності”. 

У 1997 році при НДЦ відкрилася заочна 
аспірантура, де 6 пошукачів досліджували 
історію грошей. Один з них, О.О. Клименко, 
під керівництвом доктора історичних наук, 
професора Р.Тхоржевського захистив канди-
датську дисертацію про гроші-бони ОУН-УПА 
– 1942-1952 рр. у Львівському національному 
університеті в грудні 2000 року. У 2003 році 
успішно захистила кандидатську дисертацію на 
тему: “Паперові грошові знаки і бони Східної 

Галичини 1914-1920 рр.” Г.М. Марковецька. 
У 2001 році перестало битися серце відомої 

людини в науці та історії Роберта Йосиповича 
Тхоржевського. Згодом Центр історії грошей 
очолювали к.і.н.  Марковецька Г. М. (до 2005 року) 
та Марковецький Р. Ю.У зв’язку із реорганізацією 
науково-дослідного Центру історії грошей у На-
вчальний центр історії грошей, його керівником 
було призначено викладача кафедри банківської 
справи Рудана Віталія Ярославовича.

Починаючи з вересня 2013 року Рудан Віталій 
Ярославович, використовуючи експонати із влас-
них колекцій, створив 4 експозиції: 1) «Домонетні 
форми грошей» (містить такі предмети обміну як: 
кам’яні сокири (5-3 тис. років до н.е.; ), наконечник 
списа-дротика (5 тис. р. до н.е.), зернотерники (3-1 
тис. р. до н.е.), прясло (1 тис. р. до н.е.), наконечники 
стріл скіфів VII ст. до н.е.)); 2) «Монети, які пере-
бували в обігу на території України в період з VI 
ст. до н.е. до XXI ст. н.е.» (містить монети Ольвії, 
Римської імперії, Київської Русі, Російської імперії, 
Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Німецької 
імперії, Веймарської республіки, Третього рейху, 
Чехословаччини, Румунії, Радянського Союзу); 3) 
«Ескізи гривні, які не були затверджені Президією 
Верховної Ради України» (містить фотокопії ескізів 

художників та Національного банку України); 
4) «Банкноти країн світу» (включає банкноти 31 
країни світу, що перебувають в обігу на даний мо-
мент). Таким чином у навчальному Центрі історії 
грошей зібрано всі види грошей починаючи від 
найстаріших їх форм до сучасності.

Окрім, монет та банкнот, у Центрі історії 
грошей зібрано відеотеку із понад 20 пізнавальних 
фільмів про гроші та грошовий обіг, які викори-
стовують на практичних заняттях з дисципліни 
«Гроші та кредит», а також на засіданнях сту-
дентських наукових гуртків.

Щороку Центр історії грошей бере участь 
у відзначенні Дня ощадності, Тижня фінансової 
грамотності, Дня банківського працівника. В рамках 
таких заходів проводяться екскурсії, пізнавальні 
лекції та тренінги. Регулярно проводить екскурсії для 
студентів, учнів шкіл міста Тернополя та учасників 
конференції, які проводяться в Тернопільському 
національному економічному університеті.

Навчальний центр історії грошей розміщений 
за адресою м. Тернопіль, вул. Львівська 3, фа-
культет банківського бізнесу Тернопільського 
національного економічного університету.

Запрошуємо на екскурсії в понеділок, з 
12.00 до 16.00, та п’ятницю, з 12.00 до 16.00. 
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З далеких мандрів повернувшись...

Банкір, як факір: 
з ваших грошей робить свої... (Віктор Чайка)

                У людині є таке злиття 
самої людини й економічного середовища, 

що неможливо відокремити економічне життя 
від життя морального, 

ідеальне життя від життя економічного
 (Ж. Жорес)

СНГ «Грошова парадигма » - тут ми знаходимо 
світло та знання

Студентський науковий гурток  «Грошова парадигма»  було створено 2008 року при кафедрі 
банківської справи для всебічного розвитку і поглиблення фахових знань студентів. Недаремно 
нашим  девізом є вислів  «Тут ми знаходимо світло та знання» ( « Hinc lucem et pocula sacra » ).

Незважаючи на свій дуже юний вік (майже 6 років), гурток зумів досягнути значних здобутків 
у сфері наукових досліджень, а також створити сприятливі умови для самореалізації студентів-
науковців та розвитку їх творчих здібностей. Зокрема, було організовано велику кількість наукових 
семінарів та круглих столів, в тому числі за участі працівників різних банківських установ, що дає 
змогу студентам - учасникам гуртка отримати всебічну інформацію з перших вуст про реальний 
стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняного банківського сектора. Сфера досліджень 
членів гуртка є необмеженою, адже охоплює не лише питання банківської системи  України , але 
і виходить за її межі, розглядаючи , зокрема , сучасну роль провідних банків розвинутих країн та 
їх вплив на світові фінансові та товарні ринки.

 Щотижня на поточних засіданнях ми обговорюємо різноманітні науково-інформаційні 
повідомлення, спрямовані на інформування студентів-членів гуртка про сучасний стан розвитку та 
актуальні питання функціонування банківської системи України та світу в цілому. Щорічно сту-
дентський науковий гурток бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, 
конкурсах в Львові, Києві, Севастополі, Черкасах, Харкові, Чернівцях та інших містах України.

Головною запорукою ефективної діяльності СНГ «Грошова парадигма» є наші гуртківці – молоді 
та перспективні особистості із власними науковими поглядами та виваженими рішеннями. Брати 
участь у роботі гуртка можуть студенти Тернопільського національного економічного університету, 
які займаються чи бажають займатися науковою роботою за даними напрямками або запропо-
нованими власними сферами дослідження. На даний момент нашими учасниками є 20 студентів, 
які прагнуть розширити власні економічні погляди і в майбутньому стати фаховими працівниками 
відповідних сфер діяльності. Доказом цього є наші колишні випускники, які на сьогоднішній день є 
фаховими працівниками не тільки різних банківськитх установ,  але й інших організацій.

Отже, науковий гурток «Грошова парадигма» дозволяє сучасному студенту:
•  вдосконалити свої навики з публічних виступів;
•  підвищити рівень підготовки наукових доповідей, тез та статей;
•  розширити коло своїх наукових інтересів та зв’язків;
•  розвивати  творче мислення, уміння системно аналізувати економічні процеси і проблеми 

та аргументувати власну позицію;
У підсумку хочеться підкреслити, що метою сучасної студентської науки є пошук обдарованої 

молоді.  Тому, якщо Ви прагнете бути успішною, самодостатньою особистістю, а відтак в майбут-
ньому належати до інтелектуальної еліти, то  СНГ «Грошова парадигма» – Ваша сходинка до успіху. 

Науковцями не народжуються, ними стають в результаті наполегливої праці, тому бажаю 
усім творчої наснаги та плідної діяльності у нашому гуртку «Грошова парадигма».

Марія Марусин, голова СНГ «Грошова парадигма»

На початку навчання, студенти першого курсу 
факультету банківського бізнесу, відвідали одне з 
найкрасивіших міст України - Вінницю. Першим 
зустрів чудовий парк ім. Горького, наступним 
етапом екскурсії був музей ім. М.І. Пирогова, 
де всі мали можливість побувати в минулому та 
відчути чудодійну атмосферу періоду, в якому жив 
і працював видатний лікар М.І. Пирогов.

 Також чудовим відкриттям для всіх став музей 
ретроавтомобілів. В ньому панувала особлива 
атмосфера, де кожна річ мала свою історію, а ре-
тромузика, старі автомобілі – все це допомогло 
перенестись в епоху наших дідусів.

А на закінчення нас чекала дивовижна про-
грама – світломузична вистава єдиного в Україні 
та найбільшого в Європі плаваючого фонтану...

Першим у нашому маршруті був Золочівський замок, який вражає оригінальністю архітектури. Поряд із великим палацом примостилося ще одне диво 
Золочева — Китайський палац, який втілював європейське уявлення ХVII ст. про архітектуру Сходу. Це єдина пам’ятка такого типу в Україні і одна із трьох у світі.

Дальше ми відвідали Церкву Успіння Пресвятої Богородиці у селі Глинянах, що на Львівщині. В цій церкві знаходиться унікальна ікона, яка за легендами 
була подарована місцевим жителям Богданом Хмельницьким, який бував там під час Національно-визвольної війни. 

А також побували в Свято-Успенській Унівській лаврі. Це чоловічий монастир Студійського уставу, древня християнська святиня, визначний центр 
духовності Галичини і водночас унікальна історична пам’ятка із цікавим архітектурним ансамблем. Це одна з чотирьох лавр України і єдина греко-католицька.

І остання екскурсія, на якій ми побували, нещодавно, відбулася 18 квітня 2015 року, студенти факультету Банківського бізнесу разом із кураторами Руданом 
Віталієм Ярославичем та Прийдун Любов Мирославівною вирушили у подорож замками Волині. Маршрут пролягав через Клевань, Пересопницю, Дубно, 
Тараканів і м. Кременець Тернопільської області.Перша зупинка була в смт. Клевань на Рівненщині, що відоме природною пам’яткою під назвою «Тунель 
кохання». Напевно всі з нетерпінням очікували відвідин цього легендарного місця. Наші враження важко описати словами, адже це був красивий тунель, який 
тягнеться близько чотирьох кілометрів.Далі ми подалися в Пересопницю – місце, де заверши-
лося написання найвідомішого українського Євангелія і де нещодавно звели Археологічно-
культурний центр до 450-річчя з часу створення відомої Першокниги. Також ми відвідали 
музей «під відкритим небом» дерев’яної садиби ХІІ ст.,Наступним об’єктом відвідин був 
Тараканівський форт. Нам він запам’ятався найбільше, адже площа цієї оборонної споруди 
просто вражала! Втомлені, але приємно вражені побаченим ми вирушили до Дубенського 
замку, де студенти почули від екскурсовода цікаву історію даної пам’ятки, побували у 
підземеллі, кімнаті кривих дзеркал, загадали бажання у Дівочій вежі.

А завершили ми свою екскурсію, відвідавши гору Бона, у місті Кременець Тернопільської 
області (див. фото праворуч). Гора отримала свою назву на честь дружини польського 
короля Жигмонта І Бони Сфорци. Ще вона носить назву – Замкова гора, з якої відкривався 
мальовничий краєвид старовинного містечка, з чудовою історичною архітектурою.

Переконана, що усім студентам такі поїздки запам’ятаєталися  надовго. Море позитив-
них емоцій, нових знайомств, яскравих фотографій та веселих спогадів залишаться в нашій 
пам’яті. Поверталися додому втомлені та щасливі. 

Недарма кажуть, що студентські роки – це найкраща пора, коли мрієш, і мрії збуваються!

Майбутні банкіри 
побували на екскурсії у замках та духовних центрах Західної України!

Студенти і викладачі 
ФББ надзвичайно 

люблять мандрувати 
Україною!

Науковцями не народжуються, ними стають 
в результаті наполегливої праці, - вважають молоді 

та перспективні гуртківці СНГ «Грошова парадигма»

На фото:  - підкорена вершина 
Туреччини

На фото: не хлібом єдиним... 
Мандруючи, пізнаємо Світ і себе...
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Гроші люблять рахунок. 
Особливо банківський. (Сергій Федін)

1 вересня 2014 року я стала наставником чудових,  креативних, талановитих студентів 
групи ФБС-12. Хоча насправді слово «наставник» тут не цілком доречне, адже в першу чергу 
потрібно стати другом, який зуміє відкрити усі грані своїх студентів. А відкривати, повірте, 
було що, адже такої концентрації талантів на одиницю групи, можна зустріти не дуже часто 
– це і співи, і народні танці, гра на гітарі, піаніно, бандурі, професійні заняття баскетболом, во-
лейболом, футболом…Та й зрештою бути просто хорошою людиною заняття не з простих, а 
вони в мене всі самі найкращі! 

Отже, першою пригодою в нашому з ними студентсько-пізнавальному житті стала участь 
в конкурсі груп «Ми – нова генерація» – багатогодинні тренування в холі факультету, відточення 
майстерності в конкурсних номерах, багато переживань і ось вони на сцені… всі такі різні і во-
дночас в усвідомленні того, що вони – частинки одного цілого. Хоча ми тоді і зайняли 4 місце, 
проте саме тоді з окремих індивідуальностей сформувався насправді дружній колектив, в якому 
присутня і взаємодопомога і взаємоповага і взаєморозуміння.

Наступною пригодою була Студентська ліра – і знову тренування до пізньої ночі, поїдання 
нашвидкуруч зроблених сендвічів, дискусії щодо вибору форми одягу на танцювальний номер... а в 
перерві – співи під гру на гітарі. І в цьому всі вони – наші першокурсники – вміють і попрацювати і 
достойно відпочити. А на сцену під час конкурсу виходили уже усвідомлені в своїй приналежності 
до одного з найкращих факультетів Тернопільського національного економічного університету, 
його найкреативніші  та найталановитіші представники. І хоча знову 4 місце, однак такої 
згуртованості груп першого курсу та відчуття єдності Ви не зустрінете ні на одному навчаль-
ному закладі! Звичайно, тут не обійшлось й без підтримки старшокурсників, які порадами й 
практичною допомогою опікувались своїми молодшими послідовниками.

Також незабутньою подією у житті групи стала посвята першокурсників, в якій ми поєднали 
не лише свято, а й постарались сформувати командний дух (не так уже й легко бігати один за 
одним у квесті та сперечатись у правильності відповідей на конкурсах), розвинути інтелектуальні 
(самі попробуйте розгадати сучасні дитячі загадки) та творчі (а як Вам декламація віршика 
різними емоціями та відображення пінгвіна на лижах в «Пантомімі»?) здібності. А завершилось 
все одноголосною клятвою першокурсників бути відмінними у навчанні та гідними студентами 
факультету банківського бізнесу й символічним розпиванням «Еліксиру мудрості» дією на наступні 
п’ять років навчання.

А патріотичне виховання та відчуття гордості за героїчне минуле й традиції України ми з 
групою розвиваємо шляхом відвідування Тернопільського  історико-меморіального музею політичних 
в’язнів, в якому змогли побувати у 28 камерах підземелля, у яких перебували репресовані, побачити 
уніформу та зброю повстанців, вишиванки політв’язнів, знаряддя тортур, меморіальну кімнату 
Степана Бандери, експозицію десидентського руху та участю у відповідних тематичних вечорах, 
до прикладу Андріївських вечорницях, на яких у вигляді цікавих конкурсів відтворюються колоритні 
звичаї та обряди українського населення.

І хоча я з своєю групою лише дев’ять місяців, проте за такий невеликий проміжок часу та 
за активної організаторської підтримки викладача кафедри банківської справи й куратора групи 
ФБС-11 Рудана В.Я.,  ми встигли досить цікаво провести час та поспілкуватись у неформальному 
середовищі у численних подорожах та екскурсіях. Зокрема під час відвідування Золочівського замку, 
Китайського палацу, Церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Глинянах, що на Львівщині, 
Свято-Успенської Унівської лаври, подорожі в смт. Клевань на Рівненщині в легендарний «Тунель 
кохання», в Пересопницю – місце, де завершилося написання найвідомішого українського Євангеліє, 
Тараканівський форт, Дубенський замок, екскурсії у музей ім. М.І. Пирогова, музей ретроавтомобілів 
на Вінничині та звичайно споглядання дивовижної світломузичної вистави єдиного в Україні та 
найбільшого в Європі плаваючого фонтану в м. Вінниця. 

Як наставник, я щиро пишаюся активністю, креативністю, цілеспрямованістю, 
патріотичністю студентів своєї  групи ФБС-12 та горджуся тим, що вони стали гідним допо-
вненням дружної студентської сім’ї факультету банківського бізнесу! 

З любов’ю, куратор групи ФБС-12, Прийдун Л.М.

Куратор – друг студентів, 
який уміє відкрити усі грані нової генерації

 Уже вдруге в ТНЕУ відбувся ярмарок та 
аукціон «Тепло весни – для кожного!». Сту-
денти організували продаж солодощів, пред-
ставляючи свій факультет в особливий спосіб. 
Різнобарв’я страв, вишиванок, цікавого одягу 
створювали атмосферу свята й дарували всім 
гарний настрій.

  Розпочав аукціон перший проректор ТНЕУ 
Микола Іванович Шинкарик. Він зазначив: 
«Пам’ятаймо, що наша допомога потрібна 
українським бійцям, які мужньо відстоюють 
інтереси нашої держави на Сході. Ми повинні 
зробити свій внесок у велику перемогу. Виручені 
кошти будуть спрямованні на підтримку 
військовослужбовців у зоні АТО». 

Студенти нашого факультету також 
приєдналися до ярмарку і зібрали найбільшу 
суму грошей – 1203 грн, у подарунок наш фа-
культет банківського бізнесу отримає безкош-
товну фотосесію для виготовлення рекламної 
продукції, ми надзвичайно щасливі тим, що 
нам вдалося, серед всіх факультетів, зібрати 
найбільшу суму, і виграти. Також наші сту-
денти і викладачі відгукнулися, коли постало 
питання,про те що потрібно зібрати кошти, 
на допомогу бійцям АТО, на зібрані кошти, ми 
придбали декілька бушлатів, які гріли наших 
захисників, також ми придбали, речі, які були 
необхідні на передовій нашим солдатам. Ми як 
творці своєї історії, як ті, що першими вийш-
ли на майдан, повинні підтримувати наших 
побратимів і зараз.

Томас Фуллер сказав: «Добро - це 
найблагородніша зброя.»

Отже, озброюємося добром!
На світлині - студенти ФББ на початку  

солодкого ярмарку «Тепло весни - для кожного!»

Допомога бійцям АТО 
від студентів факультету 

банківського бізнесу!

Я виходжу у вільне плавання, і переконана, що зі знаннями, отриманими на 
факультеті банківського бізнесу, мені не страшний жоден шторм...

Один із найбільш пам’ятних періодів життя кожної людини –– студентські роки. Це час переходу від шкільної юності у доросле життя. 
Вчорашній випускник стикається з проблемою вибору майбутньої професії, з важкістю життя поза батьківським домом, серйозністю навчання, а 
особливо зі здачею сесії. Але студентство також пора найяскравіших вражень, які потім можна згадувати до самої старості, –– нові знайомства, 
нові друзі, подорожі, перше кохання. Лише одне погано ¬–– все хороше рано чи пізно закінчується, а студентські роки як не дивно пролітають 

швидше, ніж можна собі уявити. Здавалося, що тільки святкуєш успішний вступ, а через секунду тобі 
вже вручають диплом.

Після навчання на Факультеті Банківського Бізнесу ТНЕУ в мене залишилась маса приємних вражень та 
спогадів. Особливо про наші численні подорожі, які допомогли мені значно розширити кругозір. Ми відвідали 
багато європейських країн, з’їздили помилуватися українськими Карпатами, побували в старовинних замках. 
Найбільше мені запам’яталась подорож до Києва, де ми відвідали музей грошей Національного банку України.
Крім того, було корисним і те, що під час навчання я отримала змогу не лише розглянути теорію банківництва, 
а й застосувати її на практиці. Наприклад, відвідуючи гуртки факультету, можна розвиватися у своїй 
спеціальності за допомогою дискусій під час круглих столів, наукових семінарів та різного роду конференцій.

Також особливо корисним був навчально-тренувальний банк Факультету Банківського Бізнесу ТНЕУ, 
де ми мали змогу здобути навики з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, залучання депозитів і 
надавання кредитів клієнтам. Крім цього, проводилися ділові ігри: «Холодні дзвінки до клієнтів», «Продаж 
банківського продукту», «Мистецтво презентації», «Фінансово-банківська аналітика». Така практика у 
формі гри дуже корисна для майбутнього фахівця.

Загалом я вдячна своєму факультету за всі ті приємні миттєвості мого студентського життя, за те, 
що він викував мій характер і подарував хорошу, сучасну освіту. Тепер, коли я виходжу у вільне плавання, то 
переконана, що жоден шторм мені не страшний.

Аліна Андріяшина, студентка факультету банківського бізнесу, група ФБС-43


