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Упродовж останніх  десятиріч 
спеціальність «Фінанси і кредит» користується 
попитом на ринку праці, оскільки фінанси – це 
наріжний камінь всієї економіки.

Фінанси – це сучасна престижна 
спеціальність, володіючи якою Ви без проблем змо-
жете само реалізуватися в житті. Найбагатші 
люди світу – Роберт Кийосаки, Бодо Шефер, До-
нальд Трамп – пропагують фінансову освіченість.

Факультет фінансів Тернопільського 
національного економічного університету 
(створений у 1971 р.) має багатолітні традиції 
і є одним із найбільших його структур-
них підрозділів. Підготовка на факультеті 
здійснюється за совітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за на-
прямом підготовки «Фінанси і кредит» із 
фаховими спрямуваннями:

- фінанси;
- фінанси в системі митних органів;
- фінанси суб’єктів господарювання;
- оподаткування;
- страхування.

Спеціальність «Фінанси і кредит» для 
абітурієнтів – це, перш за все:

- престижна професія з усіма її перевагами 
на ринку праці;

- високий професіоналізм, який доповне-
ний новітніми інформаційними і освітніми 
технологіями;

- перспектива швидкого кар’єрного 
зростання;

- унікальність знань, які відповідають 
викликам часу;

- ваше забезпечене майбутнє.

Для молоді, яка закінчує школи, 
ліцеї, коледжі, саме час задуматись над 
вибором професії. Якщо Ваше захоплен-
ня – точні та гуманітарні науки, Ви з 
цікавістю відслідковуєте новини економіки 
та бізнесу, Ви – творча, нестандартно мис-
ляча особистість чи просто маєте бажання 
вчитись, Ваш БЕЗПРОГРАШНИЙ ВИБІР 
– ФІНАНСИСТ.

Щоб отримати фах фінансиста, не 
потрібно їхати в іншу країну, область 
чи навіть місто. Адже на підготовку 
фінансистів спрямовані зусиллі трьох випу-
скових кафедр ТНЕУ:

- податків і фіскальної політики;
- фінансів;
- фінансів суб’єктів господарювання і 

страхування,
які укомплектовані високопрофесійними 

викладачами – понад 90% з них мають наукові 
ступені та вчені звання (у т.ч. 10 докторів 
наук, професорів та 56 кандидатів наук, 
доцентів).

Студенти факультету фінансів 100% за-
безпечуються місцем в гуртожитках ТНЕУ.

Наша мета - відкрити вам секрети професії 
фінансиста, митника та податківця і допомог-
ти стати висококваліфікованим працівником!

Диплом зі спеціальності «Фінанси і 
кредит» відкриває такі перспективи працев-
лаштування:

- на престижні посади у державних ор-
ганах управління (в системі Міністерства 
ф і н а н с і в  Ук р а ї н и ,  М і н і с т е р с т в а  
економічного розвитку та торгівлі України, 
Державної фіскальної служби України, 
Державної казначейської служби України, 
Національного банку України,  у державних 
установах, що регулюють функціонування 
фінансового ринку);

- на провідні посади в недержавних 
фінансових установах  (у тому числі: у 
національних та міжнародних компаніях; 
фінансових установах і підприємствах, стра-
хових та аудиторських компаніях, митно-бро-
керських конторах;

- продовження наукової та викладацької 
кар’єри у вищих навчальних закладах.

Факультет фінансів ТНЕУ – це не 
тільки навчання, а й збалансована цікава 
організація студентського дозвілля. Тут 
Ви можете проявити активну життєву 
позицію, беручи участь у громадських 
організаціях, гуртках, бути дописувачами 
газет і журналів, в яких відображаються 
будні та свята студентського життя. Ко-
жен із вас має можливість проявити себе 
у творчості, мистецтві, спорті, виявити 
ораторські здібності.

Якщо Ви маєте задатки творчої, 
неординарно-мислячої, націленої на 
майбутнє особистості, а ваша мета – 
стати справжнім фінансистом – то 
факультет фінансів Тернопільського 
національного економічного університету  
правильний вибір!!! 

                                       Ми чекаємо на ВАС!!!

В цілому університеті він такий єдиний,
Завжди попереду стоїть,
Фінанси факультет - нестримний,
Вже протягом десятиліть.

Цей факультет не можна не любити,
І люди не дадуть мені збрехати,
Хто щастя мав на фінансиста поступити,
Приречений в житті успішним стати.

Цей факультет зібрав таких людей,
Яким не важливі нюанси,
Для нас не буває закритих дверей,
Найкращі завжди фінанси.

Як тільки ввійдеш в сім’ю факультету,
Зрозумієш, що назад нема вороття,
Ти станеш частинкою одного скелету,
Фінанси - не назва, фінанси - життя.
Богдан Тищук, студент  ФФ, група ФО-21

Факультет фінансів:
сильніші разом!

БУТи ФІНАНСиСТоМ, МиТНиКоМ ТА ПоДАТКІВЦЕМ - 
ЦЕ НЕ лиШЕ ПРЕСТижНо, А й ПЕРСПЕКТиВНо!

Сфера фінансів завжди привер-
тала  до себе підвищену увагу моло-
дих людей. І це не дивно, оскільки саме 
тут відкриваються найблискучіші 
перспективи! З фінансами пов’язані 
найприбутковіші види діяльності.

Крисоватий Андрій Ігорович, 
д.е.н., професор, ректор ТНЕУ
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На фото - у центрі Тернополя, біля відновленого годинника

Багато грошей – хоробрість; зберегти їх – мудрість, 
а вміло витрачати – мистецтво. 

Магістерська 
програма 

«Управління 
фінансами 

домогосподарств»
24 квітня 2015 р. студенти групи 

ФДГм-51 разом з Т.о. Кізимою ознайомили 
студентів 4 курсу факультету фінансів з 
перевагами навчання на новій інноваційній 
магістерській програмі «Управління 
фінансами домогосподарств».

Програма успішно функціонує вже 3 
роки поспіль. За цей час, завдяки підтримці 
керівника магістерської програми, неодноразо-
во проводились різноманітні заходи, зокрема: 
опитування населення щодо рівня їх фінансової 
грамотності, круглі столи та бізнес-ігри.

Метою магістерської програми є опа-
нування студентами основ управління 
фінансами домогосподарств у контексті 
підвищення рівня фінансової грамотності, 
майбутнього пенсійного забезпечення, фор-
мування та управління інвестиційним 
портфелем, забезпечення фінансової безпеки 
домогосподарств тощо.

Після закінчення навчання на програмі 
студенти отримують диплом магістра за 
спеціальністю «Фінанси і кредит».

Тож з ласкаво просимо до нас на навчання, 
адже це цікаво, корисно, інноваційно!

Пам’ятаймо, що бути фінансового 
грамотним сьогодні не лише престижно, 
але і вкрай необхідно!

Партнерство ЮНиМ: разом ближче до мети!
Учасники науково-

просвітницького това-
риства «Партнерство 
ЮНиМ», студенти гру-
пи Ф-35 факультету 
фінансів Тернопільського 
національного економічного 
університету разом із на-
ставником Галиною Васи-
левською організували акцію 
«Разом ближче до мети», у 
рамках якої вирушили у за-
хоплюючу подорож містом. 
Метою мандрівки було 
більше дізнатися про улю-
блений Тернопіль, історію 
його становлення та роз-
витку, а також довідатися 
про походження назв ву-
лиць, видатних осіб, іменами 
яких вони названі, послухати 
таємничі легенди і цікаві 
розповіді про його мешканців.

Студенти самі опрацьо-
вували маршрут, вибирали 
потрібну інформацію. Їх 
розповіді були дуже цікавими. 
Тільки такі люди, які справді 
пишаються містом можуть 

розповідати про нього з любов’ю, привертаючи увагу й зацікавленість навіть сторонніх людей 
та перехожих.

Подорож розпочалася з вулиці Винниченка та Карпенка, продовжилась вздовж вулиць Юності, 
Миру, Надставної, Руської, острозького та Перля, не оминули і парк «Топільче», парк ім. Тараса 
Шевченка, Наставну Церкву, ЦУМ та інші визначні місця Тернополя.

Захід організовано студентами групи Ф-35: Степаном Гаврищаком, Маріною Храпач, Марією 
Федінчук, Віталієм Романюком, Катериною Коваль, Надією Заяць, людмилою Пивовар, Ярославом 
Баранцем. Усі інші студенти із задоволенням долучилися до мандрівки.

Макс Магас

оСТАННЯ ПАРА: 
феєрія свята...

Нещодавно на факультеті фінансів випускни-
ки провели “останню пару”.Студенти створили 
своїм наставникам неймовірну феєрію свята, пода-
рували масу позитивних емоцій та посмішок. Усі 
присутні із задоволенням згадували кумедні випад-
ки із студентського життя, дивилися відеоролики 
та брали участь у різноманітних конкурсах.

Професорсько-викладацький колектив 
висловлює щиру подяку своїм випускникам за 
настрій, теплу атмосферу та радість, якою 
було наповнене дійство. 

Факультет фінансів - сильніші разом!

Милосердна поїздка у школу-інтернат
22 травня 2015 року студентський актив 

ФФ спільно із головою Первинної профспілкової 
організації Тернопільського національного 
економічного університету Шевчуком А.М. відвідали 
Новосільську обласну комунальну спеціальну 
загально-освітню школу-інтернат І-ІІ ст.

Діти отримали подарунки, декламували 
вірші, грали рухливі ігри, пускали бульбашки і 
просто раділи, що мають можливість бути 
потрібними, щирими та відкритими.

Дякуємо усім, хто долучився до збору ре-
чей для діток. Повірте, для них важливим 
є Ваш прояв уваги та любові.
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Фінансист збанкрутує, придворні говорять: "Це вискочка, ніщо, нахаба". 
Якщо він процвітає, вони просять руки його дочки. 

ВІйСьКоВо-ПАТРІоТичНА ГРА...
Нещодавно з ініціативи декана факультету фінансів А.Я. Кізими та за сприяння начальника 

Центру підготовки офіцерів запасу В.І. Гукалюка, а також інструктора-методста з туризму В.М. 
Баб’юка відбулася військово-патріотична гра приурочена Дню пам’яті загиблих у Другій світовій війні. 
До участі було запрошено 8 команд серед яких були студенти, професорсько-викладацький колектив 
усіх випускових кафедр факультету, а також 2 команди студентів Навчально-наукового інституту 
інноваційних освітніх технологій.Із привітальним словом виступив декан факультету, який зазна-
чив, що, оскільки,Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі 
пам’яті та примирення, то підтримка патріотичного духу молоді, сприяння розвитку гармонійної 
особистості та виховання зрілого громадянина своєї країни є основною метою проведення заходу.

Гра була поділена на 5 етапів: теоретичний блок, у якому учасники демонстрували свої 
знання про Збройні сили України, а також 4 локації практичного спрямування. Серед перешкод, 
які потрібно було здолати учасникам, щоб пройти гру були дистанції, котрі долалися із мінами, 
автоматами та протигазами. Під вмілим керівництвом Гукалюка В.І. учасники збирали та 
розбирали автомати, прокладали лінію зв’язку, а також вправлялися зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки. Не залишила байдужих й туристична  естафета, у якій головним завданням було пере-
правити цілу команду по ту сторону барикад.Командний дух, взаємодопомога, відмінне почуття 
гумору – основні характеристики, що у підсумку допомогли команді викладачів кафедри фінансів 
суб’єктів господарювання і страхування «Патріоти-2» стати чемпіонами. Друге місце розділили 
команди першого курсу «Гайдамаки» та коледжу «Перемога», яким декан вручив грамоти та 
прапорці факультету. Трійку лідерів замкнула команда третього курсу «Фортуна».

Військово-патріотична гра стала ще однією сходинкою до згуртування професорсько-викла-
дацького колективу та студентів факультету у єдину велику та дружну родину!

чемпіони Європи!
Вітаємо Коваля Валентина (студента 

групи Ф-12 ), Софіяна Романа (студента 
групи ФМо-32) та Наумова олександра (сту-
дента групи ФМо-32) гравців збірної команди 
Тернопільського національного економічного 
університету з регбі із перемогою у VIII 
Універсіаді серед команд вищих навчальних 
закладів Тернопільської області.

Бажаємо нашим хлопцям успіху на регбійному 
полі та перемог у наступних змаганнях.

Студент ФФ – призер 
чемпіонату Європи!

Ельнур Ахадов вихованець Тернопільської 
ДЮСШ «Буревісник» та студент факуль-
тету фінансів Тернопільського національного 
економічного університету здобув бронзу на 
чемпіонаті Європи. Змагання з веслування на 
байдарках і каное проходить у перші дні травня 
в місті Рачиця (Прага).

Нагадаємо, що у досягненнях спортсмена 
вже є срібна медаль чемпіонату Європи серед 
юніорів, золото чемпіонату Європи до 23 років 
2014 року, бронза чемпіонату Європи для до-
рослих 2014 року і ця нова медаль.

Спартакіада 
з міні-футболу

Нещодавно відбулася спартакіада 
Тернопільського національного економічного 
університету з міні-футболу. Щиро вітаємо 
команду факультету фінансів, яка виборола 
перше місце.

Бажаємо спортивних досягнень, успіхів 
та перемог!

Армрестлінг
Наприкінці квітня студентський актив 

факультету фінансів за сприяння адміністрації 
факультету організував змагання з армспорту. 
Проявити свою силу, мужність та витримку 
зголосилося понад два десятки фінансистів, 
більшість яких – аматори. Приємно, що не за-
лишилися байдужими до змагань викладачі ка-
федри податків та фіскальної політики ТНЕУ.

Змагання відбувалися у трьох вагових 
категоріях: до 80 кг, 80-90 кг та 90+ кг. Перед 
тим як приступити до протиборства всі 
учасники пройшли зважування.

отже, за підсумками проведеного турніру, 
у ваговій категорії до 80 кг переможцем став 
Басістий Степан. Серед ваговиків у категорії 
80-90 кг першість здобув Сікліцький Ігор, а у 
ваговій категорії 90+ чемпіоном став Глуховсь-
кий Іван. Усіх призерів нагородили грамотами 
та кубками.

організатори також висловлюють под-
яку голові Первинної профспілкової організації 
ТНЕУ Шевчуку А.М., а також усім глядачам 
та уболівальникам, які створили неймовірну 
атмосферу спортивного дійства.

Макс Магас

чемпіон Європи з регбі 
– студент ФФ 

Вітаємо Молодіжну збірну України з регбі 
із завершенням чемпіонату Європи. Наша 
молодь демонструвала силу та мужність 
протягом усього турніру і в загальному заліку 
зайняла перше місце і вийшла у дивізіон А.

У складі збірної виборював перемогу сту-
дент факультету фінансів Коваль Валентин. 
Бажаємо Валентину успіхів і нових спортив-
них звершень.

Тарас Романів

VI Всеукраїнська науково-практична 
студентська конференція «Фіскальна політика 
України в умовах євроінтеграційних процесів»  
відбулася 3 квітня 2015 р. у ТНЕУ. Учасників 
конференції, у тому числі представників шкіл, 
коледжів, гімназій з інших міст Західної України 
привітали канд. екон. наук, доцент, декан факуль-
тету фінансів ТНЕУ А. Я. Кізима; заступник 
начальника ГУ ДФС у Тернопільській області С. 
С. Господарик; перший заступник начальника 
Тернопільської митниці ДФС о. В. Антонович, 
яка, зокрема, наголосила, що митник першим 

зустрічає іноземців, і від його роботи залежить загальне враження про Україну; а в.о. завідувача кафедри 
податків та фіскальної  політики ТНЕУ, канд. екон. наук, доцент А. І.  луцик  поінформував, що протягом 
багатьох років наші випускники розподіляються на роботу в податкових, митних та інших фінансових 
інституціях, не виключенням стане і 2015 рік.

Роботу учасники конференції організували за такими напрямами: роль фіскальної політики 
України в євроінтеграційних процесах; податкова система України в умовах економічної 
децентралізації; фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації; митні аспекти 
зближення України та Європейського Союзу; соціально-економічні ефекти податкових новацій – 
2015; митна система України в умовах економічних дисбалансів; фіскальні механізми подолання 
наслідків світової фінансової кризи; ризиковість митного простору та розбудова митного пост-
аудиту в Україні; митна політика держави в умовах нового законодавчого поля; податки очима учнів.

Цікавими та змістовними були доповіді Ірини Хавтур на тему: «Проблематика справляння 
єдиного соціального внеску України»; Євгена Шаповалова «Цікаві та давні податки світу»; Вероніки 
Сліпець «Результативність застосування методів тарифного регулювання зовнішньоторговельних 
потоків в Україні»; Анни Слободян з Коломиї «Сучасна українська практика та зарубіжний досвід 
адміністрування податку на нерухоме майно»; Павла Толуб’яка «Теоретичні аспекти ухилення 
від оподаткування»; Дарини Закалати з 
Шепетівки «Зміна вектора торговельно-
економічних зв’язків України з країнами ЄС 
і Росії», Марії Мархевки з смт. Підволочиськ 
«Теорія і практика акцизного оподаткування в 
Україні»; олександра Сохацького «Інноваційний 
процес виходу прибутків з тіньового бізнесу та 
стабілізація валютних ринків»; Марії Федінчук 
«Економічна арена та її гравці як учасники 
податкового процесу».Експертна група (журі) 
визначила кращі доповіді учасників. Учасни-
ки конференції отримали сертифікати, а 
переможці – грамоти та цінні подарунки. 

«Фіскальна політика України в умовах 
євроінтеграційних процесів»
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Добробут держави забезпечують не ті гроші, які вона щорічно надає чиновникам, 
а ті, що вона щорічно залишає в кишенях громадян. 

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчаль-
но-виховний процес. Нині на факультеті на денній та заочній формах навчання здобувають 
освіту понад три тисячі студентів не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із 
зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку 
кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, 
податків і оподаткування, управління фінансами домогосподарств, тощо.

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. 
Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують 
студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів), «Податковий 
аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної 
політики),  а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує 
кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Студенти, які досягли високих 
результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють 
на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.

Крім того,  випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах 
у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної 
казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулю-
ють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових 
установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і 
підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).

Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке 
діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забез-
печення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у 
них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самовряду-
вання на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, 
зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

Студентські будні фінансистів -  це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й 
цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  
участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так 
і за його межами.

Так, щороку першокурсники факультету фінансів успішно демонструють свої вміння та 
навики на конкурсі-представленні груп «Ми – нова генерація!».

З особливим нетерпінням фінансисти чекають на щорічний фестиваль-конкурс творчої 
обдарованої молоді ТНЕУ «Студентська ліра», до якого першокурсники готуються з неабиякою 
наполегливістю та натхненням.

Факультет фінансів: 
достойне минуле, впевнене сьогодення, 

успішне майбутнє! 
Чому ви обрали факультет 

фінансів?
Протягом останніх двох років мене особли-

во зацікавила спеціальність службовця митних 
органів, про яку мені так часто із захопленням 
розповідала старша сестра. оскільки, ВУЗів 
які готують таких спеціалістів у західному 
регіоні України зовсім мало, а кількість схваль-
них відгуків про ТНЕУ постійно зростає, то 
саме це і стало рушійною силою при виборі 
університету, а разом з тим і факультету 
фінансів, який допоможе мені втілити мою 
заповітну мрію у життя.

Ольга Кухар,
студентка групи ФМО-21

Що для тебе означає факультет 
фінансів?

Факультет фінансів – це факультет, 
який відкрив перед мною двері в нове – доросле 
життя. Тут я навчаюся уже 2-ий рік і мені 
дуже подобається, адже маю можливість 
переймати знання у найкращих викладачів. 
Вони навчають мене того, що мені неодмінно 
знадобиться у моїй майбутній професійній 
діяльності. Протягом кожного заняття 
стараються донести до нас найновішу та 
найактуальнішу інформацію.

Я надіюся, що здобувши освіту, буду 
працювати в органах Міністерства доходів 
і зборів, стану хорошим спеціалістом і цим 
виправдаю високий статус студента факуль-
тету фінансів!

Ірина Мартинюк, 
студентка групи ФО-31

«Факультет фінансів – 
найкращий факультет!», 
чи погоджуєшся із цим 

твердженням?
Так, дійсно «факультет фінансів – найкра-

щий факультет». 
Він є одним із найпрестижніших у нашому 

університеті. Наш факультет представлений 
висококваліфікованим викладацьким складом 
та різноманіттям наукових гуртків. 

Студенти факультету фінансів є впевнени-
ми у завтрашньому дні та цілеспрямовано ідуть 
до своєї мети, оскільки, знають – майбутня 
професія принесе їм успіх!!!

Олена Софіюк,
студентка групи ФО-42 

Чи виправдав ваші сподівання 
факультет фінансів?

Факультет фінансів – найкращий факуль-
тет! 

Він не просто виправдав усі наші очікування 
та сподівання, а й підготував майбутніх 
кваліфікованих держслужбовців у нашому лиці. 

Факультет фінансів – це наша велика друж-
ня родина, яка розділяла із нами усі радощі та 
труднощі протягом 5-ти років. 

Хочеться щиро подякувати йому за наші 
ґрунтовні знання, гідну підготовку та найкращі 
роки життя.

Студенти 5-го курсу 
факультету фінансів

Зі студентами спілкувалася 
староста групи Фос-51 Іванна Герман 

Актуальне інтерв’ю...

«Земля вже вісімнадцятий раз несе мене 
навколо Сонця»...

Не знаю чиї це слова. Вісімнадцятий раз…і зараз зупинка «ВЕС-
НА». Ми живемо очікуваннями якихось подій, свят, закінчення 
школи, вступу до вищого навчального закладу, здачі сесії, весілля, 
народження дитини і, на жаль, як це нерідко буває, смерті, як 
би це не звучало страшно. А все тому, що ми не вміємо жити, 
по-справжньому жити. Ми не вміємо цінувати ту мить, в якій 
перебуваємо, а якщо нас не влаштовує перебіг подій, то дуже часто 
ми відкладаємо зміни на потім, або докладаємо мінімум зусиль,  щоб 
змінити усе, а насамперед себе. 

Весна – це довгоочікувана пора, на яку відкладаються усі плани 
та починання, у цьому  її особливість.

Для когось весна – це початок усього (нових почуттів, кохання, змін), для інших – час найвищого 
духовного піднесення і натхнення, час, коли найлегше творити щось нове і  прощатися іі старим.

Для мене весна – це загострення алергії, а хтось банально милується красою воскресіння 
природи. Проте, на моє переконання, красу весни неможливо побачити крізь шибку маршрутки. 
Щоби по-справжньому відчути і побачити усю неперевершеність цієї пори, потрібно виїхати за 
межі міста, адже місто – це місто, все інше – Всесвіт, і лише у цьому Всесвіті можна вдихнути 
справжній аромат яблуневого цвіту і почути як гудуть над вишнями оті відомі хрущі, лише у 
віддаленому дикому лісі тече чистий березовий сік і цвіте молочно-біла рась. Ви  ніколи не дізнаєтесь 

Весна – це, беззаперечно, найкрасивіша пора року. 
Свіжа, зелена, запашна, з холодними ночами, але вже з теплими днями. Проте, я вважаю, що 

не варто переоцінювати звичайний зовнішній фактор, адже, якою би не була погода, вона ніколи 
не допоможе нам змінитися чи вирішити проблеми і, можливо, варто спробувати розпочати 
щось грандіозне дощового недільного вечора (байдуже у квітні чи в грудні). Не потрібно жалітися 
на складне життя, адже якби все нам давалося так просто, то це було би не цікаво. 

Ремарк писав: « Квіти повинні бути без приводу. Щастя має бути справжнім. Дім – теплим. любов 
повинна бути взаємною. Погода… А без різниці, яка погода!». Це не зовсім про весну, але ви зрозуміли…

Роксолана Матвійчук, студентка групи ФО-11 

Есе


