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Факультет готує фахівців за 
спеціальністю «Облік і аудит» 
(освітній рівень «бакалавр» за та-
кими професійними орієнтаціями:

 «Облік і правове забезпечення 
підприємницької діяльності»;

 «Облік і правове забезпечення 
інвестиційної діяльності»;

 «Облік і контроль в держав-
ному секторі економіки»;

 «Облік і контроль у сфері 
послуг»; 

 «Контроль і ревізія»;
 «Аналіз у бізнесі».

магістерські програми на ФОА: 
облік і правове забезпечен-

ня підприємницької діяльності; 
 облік і правове забезпечення в 
інвестиційній сфері;  інформаційні 
технології обліку та контролю в 
державному секторі економіки; 
інформаційні технології обліку та 
контролю в підприємствах сфери 
послуг; контроль економічної 
діяльності;  аналітичне забезпе-
чення і консалтинг бізнес-процесів.

Економіст за спеціальністю 
«Облік і аудит» може виконувати 
обліково-аналітичну та ауди-
торську роботу на підприємствах 
й організаціях різної організаційно-
правової форми і форми власності. 
Сучасний бухгалтер-аналітик 
– це компетентний фахівець 
не лише з питань обліку, а й 
економічного аналізу, аудиту, 
ревізії та контролю, фінансів 
підприємства. Враховуючи сучасні 
вимоги до професії бухгалтера, 
факультет готує спеціалістів 
широкого профілю зі знаннями 
міжнародних стандартів обліку 
та аудиту й іноземних мов. Ви-
пускники факультету працю-
ють керівниками промислових 
підприємств і організацій, голов-
ними бухгалтерами, начальника-
ми централізованих бухгалтерій, 
головними державними податко-
вими інспекторами, контролера-
ми, ревізорами, бухгалтерами-ек-
спертами, аудиторами, виклада-
чами вищих навчальних закладів 
і технікумів. На факультеті 
створено власний інформаційно-
аналітичний центр, комп’ютерні 
лабораторії, функціонують 
філії кафедр на підприємствах, 
організаціях, аудиторських та 
консалтингових фірмах.

Міжнародна співпраця 
ФОА

Факультет обліку і аудиту бере 
активну участь у міжнародній 
діяльності університету, 
спрямованої на здійснення заходів 
щодо забезпечення інтеграції 
університету у світовий 
освітянський простір. Так, укладе-
но тільки у цьому навчальному році 
укладено договори та організовано 
співпрацю щодо навчальних та 
наукових заходів із Вищою школою 
інформатики та економіки то-
вариства «Знання» (м. Ольштин, 
Польща) та Університетом Нур-
ланда (Норвегія).

готуємо спеціалістів широкого профілю зі знаннями 
міжнародних стандартів обліку та аудиту й іноземних мов

майбутнім абітурієнтам надзвичайно цікаво, яку 
освіту вони можуть здобути на факультеті обліку 
і аудиту, які традиції підтримуються майбутніми 
бухгалтерами… Але про все – за порядком. Сьогодні у 
складі факультету функціонують три кафедри: обліку 
у виробничій сфері (в.о. завідувача кафедри к.е.н., доцент 
Починок Н.В.); обліку у державному секторі економіки 
та сфері послуг (завідувач кафедри д.е.н., професор Лучко 
м.Р.); аудиту, ревізії та аналізу (завідувач кафедри д.е.н., 
доцент Дерій В.А.), на яких працюють 7 докторів наук і 
професорів, понад 47 кандидатів наук і доцентів.

Золотий фонд 
факультету обліку і аудиту - випускники

За час функціонування факультету здійснено 
підготовку понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, 
багато з яких займають чи займали у минулому керівні 
посади, є провідними спеціалістами, зокрема: Р.м. магу-
та – голова Рахункової палати України (випускник 1983 
р.); О.В. Андрєєв – начальник управління фінансів та 
бухгалтерського обліку Державного комітету України 
по водному господарству (випускник 1974 р.); П.І. 
гайдуцький – керівник служби соціально-економічної 
політики Секретаріату Президента України (випуск-
ник 1972 р.); м.В. гаман – перший заступник керуючого 
справами Апарату Верховної Ради України (випускник 
1975 р.); Р.Й. Заставний – народний депутат України 
(випускник 1993 р.); Я.м. Карпик – голова правління 
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (випускник 
1972 р.); В.С. Курко – заступник голови Державного 
комітету України з державного матеріального резерву 
(випускник 1971 р.); А.Я. Оленчик – член Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
(випускник 1991 р.); м.Я. Романів – заступник голови 
ДПА України (випускник 1978 р.); м.В. Смачило – го-
лова ДПА у Івано-Франківській області (випускник 
1976 р.); Л.В. Фрицька – головний бухгалтер НАК 
«Енергетична компанія України» (випускник 1973 р.). 
Багато випускників факультету здобули наукові ступені 
докторів та кандидатів наук, є визнаними науковцями, 
– це проректор з наукової роботи доктор економічних 
наук, професор Задорожний З.-м.В., завідувач кафедри 
обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, 
доктор економічних наук, професор Лучко м.Р., доктор 
економічних наук, професор Крупка Я.Д. 

Конкретні справи і перспективи 
нашого факультету

За  останні роки  наші конкретні справи розповідають 
самі за себе, адже зроблено багато... 

Щодо перспектив розвитку, то вважаю, що ос-
новним завданням декана факультету є забезпечення 
поступового збільшення контингенту студентів. І хоча 
кількість випускників шкіл щороку зменшується, ми 
покладаємо надії на збільшення контингенту за рахунок 
випускників коледжів, що навчаються за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік», адже їх кількість щороку 
збільшується.

Студентське самоврядування на факультеті 
обліку і аудиту

На факультеті обліку і аудиту відповідно до За-
кону України «Про вищу освіту» активно функціонує 
студентське самоврядування, що здійснюється на 
рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, 
університету. Студент четвертого курсу факультету 
обліку і аудиту Бич Павло є Президентом студентського 
парламенту Тернопільського національного економічного 
університету. Створені та функціонують органи сту-
дентського самоврядування: студентський деканат, 
профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, 
громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова 
та ін.), студентський комітет та студентська рада. 
Працюють профільні творчі об’єднання, ініціативні 
групи і студентський профком. Деканат підтримує сту-
дентське самоврядування, надає допомогу теоретичного, 
методичного та організаційного характеру. Нещодавно 
відбулося обрання нового студентського декана. На мою 
думку, студент другого курсу Руслан Чоп, який переміг 
на виборах, достойно представлятиме студентів 
факультету.

Факультет забезпечує всі умови для гармонійного 
розвитку молодої людини: можливість займатися улю-
бленим видом спорту у чисельних секціях університету, 
стати майстром спорту, членом Олімпійської збірної; 
співати, грати, танцювати у відомих в Україні художніх 
колективах, брати участь у різноманітних конкурсах: 
краси, сили, професії, КВК.

Олександр Шашкевич,
декан факультету обліку і аудиту, к.е.н., доцент

На фото: у рамках Школи професійної майстерності факультету обліку і аудиту 16 червня 2015 року відбулася 
зустріч з фінансовим аналітиком міжнародної компанії Repsol (Talisman, Канада) Ніколасом Знаком, який 
представив студентам ФОА роботу однієї з найбільших у світі енергетичних компаній «Talisman», розповів 
про перехід канадських компаній на Міжнародні стандарти фінансової звітності та наголосив на перспективі 
професії бухгалтера на міжнародній арені економічних відносин. 
Студенти ФОА підготували для гостя привітання та презентацію англійською мовою, розповівшли про на-
вчання на факультеті обліку і аудиту, культурні заходи в ТНЕУ та особливості життя українського студента. 
На згадку про ТНЕУ декан факультету обліку і аудиту Олександр Шашкевич вручив сувенір Ніколасу Знаку
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«Заради чого я вчився?» 
– Не бійся, що праця пропала дарма: ти вчився для себе самого. (Сенека)

Курси підвищення кваліфікації 
сприяють працевлаштуванню

В рамках співпраці з Державною служ-
бою зайнятості в університеті традиційно 
відбуваються курси перепідготовки безробітних. 
Слухачі курсів мають можливість ознайоми-
тися з предметами «Бухгалтерський облік», 
«Бухгалтерська програма «1С: Підприємство 
8», «Інформатика», «Фінансовий аналіз», що 
дозволить успішно конкурувати на ринку праці. 

Заняття відбуваються в сучасних 
комп’ютерній лабораторії з інтерактивною елек-
тронною дошкою для комфортного навчання та 
освоєння інформації. Висококваліфіковані викладачі 
факультету обліку і аудиту передають теоретичні 
знання та діляться практичним досвідом. Прак-
тична бухгалтерія пояснює усі економічні процеси 
на підприємстві та країні, як наслідок, з цікавістю 
сприймається слухачами курсів.  

Отримані знання та практичні навички 
сприятимуть швидкому працевлаштуванню 
майбутніх фахівців з обліку та контролю. А 
час, проведений в стінах університету, дозво-
лить знайти нових друзів, колег та познайоми-
тися з професійними викладачами. 

Володимир Муравський, 
к.е.н., старший викладач ФОА

Студенти спеціальності «Облік і аудит» мають 
можливість навчатися за програмою двох дипломів

На базі Тернопільського національного 
економічного університету вже п’ятий рік 
поспіль проводиться ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Облік 
і аудит» серед студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Це свідчить 
про Всеукраїнське визнання якості підготовки 
фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» у ТНЕУ.

В олімпіаді, яка проходила 13-15 травня 2015 
року, взяли участь 120 студентів із 63 провідних 
вищих навчальних закладів України. До складу 
журі олімпіади входили провідні науковці не лише 
ТНЕУ , а й інших ВНЗ України. 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Облік 
і аудит» журі під головуванням д.е.н., професора, 
професора кафедри обліку у виробничій сфері 
ТНЕУ Крупки Ярослава Дмитровича визначи-
ло таких студентів:I місце - Велещук марія, 
ТНЕУ; II місце: Непочатова Вікторія, Київський 
національний університет імені Тараса Шевчен-
ка; Степанюк Ольга, Житомирський держав-
ний технологічний університет, Рудь Тетяна, 
Східноєвропейський національний університет ім. 
Лесі Українки, м.Луцьк; Довга Тетяна, Державний 
внз «КНЕУ ім. Вадима гетьмана»; Бенед Юлія, 
Університету банківської справи НБУ (м.Київ);  III 
місце:Бабій Любов, ТНЕУ; Пономаренко Тетяна, 
Київський національний торговельно-економічний 
університет; Дюміна Світлана, миколаївський 
національний аграрний університет; Телюк 
Наталія, Львівська комерційна академія; Радке-
вич Ольга, Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне; 
Велінець Наталія, Львівський національний аграр-
ний університет, м. Дубляни; Пастир Анастасія, 
Одеська національна академія харчових технологій. 
Також грамотами за участь в олімпіаді було на-
городжено ще 20 учасників, які отримали 4-6 місця. 

голова оргкомітету, д.е.н., професор, прорек-
тор з наукової роботи ТНЕУ Задорожний Зеновій-
михайло Васильович нагородив переможців 
олімпіади призами та дипломами.Переможці 
олімпіади отримали цінні призи, нагороди та 
відзнаки від представників міжнародної мережі 
фірм KPMG, всеукраїнської професійної газети «Все 
про бухгалтерський облік», електронної газети 
«Інтерактивна бухгалтерія», аудиторської фірми 
«ЗАХІДАУДИТ» та адміністрації Тернопільського 
національного економічного університету.

Олімпіади...
Всеукраїнське визнання 

якості підготовки фахівців 
за спеціальністю 

«Облік і аудит» у ТНЕУ
Польща

В межах Угоди про наукове та навчально-методичне співробітництво між Тернопільським 
національним економічним університетом (Україна) та Університетом Інформатики та економіки 
м. Ольштин (Республіка Польща) студенти ТНЕУ спеціальності «Облік і аудит» мають можливість 
навчатися за програмою двох дипломів.Учасниками програми можуть стати студенти освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», які навчалися у ТНЕУ протягом трьох років за напрямом «Облік і 
аудит».На останньому (4-му курсі) студенти паралельно навчатимуться протягом року в ТНЕУ та 
в Університеті Інформатики та економіки за узгодженими між двома університетами навчальними 
планами. Учасники проходять навчання на основі індивідуальної форми, використовуючи методи та 
способи дистанційного навчання. Навчання проводитиметься методом «blended learning» - лише 
два заїзди протягом року на 5-6 днів до Польщі та e-learning (до 60% годин) – шляхом використання 
електронних засобів зв’язку, відео-лекцій, електронних підручників тощо.  

мовою навчання у вищих навчальних закладах буде національна мова кожної з країн. Більшість 
навчальних матеріалів будуть доступні як польською, так і українською мовами. 

Дипломна робота готується в ТНЕУ під керівництвом наукового керівника з ТНЕУ та 
виконується однією з мов: польською, українською, англійською. Захист дипломної роботи 
відбувається також в ТНЕУ.

Після завершення навчання студенти отримують диплом бакалавра, як базового (ТНЕУ), так 
і партнерського (Університету Інформатики та Економіки м. Ольштин) навчального закладу 
та можуть продовжити навчання в магістратурі.
Відкрита лекція на тему: 
«Угода про асоціацію між Україною та ЄС»

Україна-Норвегія
Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку в державному секторі економіки  

та сфері послуг приймає участь у практичній реалізації проекту «Україна – Норвегія», який 
започаткував роботу в ТНЕУ з 2014 року. метою проекту є зменшення впливу негативних 
соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених 
у запас кадрових військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома 
країнами. Даний проект реалізовується з 2003 року й за десять років свого існування став одним 
із наймасштабніших міжнародних проектів на території України.

У рамках проекту «Україна – Норвегія» у листопаді 2014 року з ініціативи Навчально-наукового 
інституту інноваційних освітніх технологій та кафедри обліку в державному секторі економіки та у 
сфері послуг ТНЕУ відбулася відкрита лекція на тему: «Угода про асоціацію між Україною та ЄС», яку 
провів доктор економічних наук Роман Вакальчук (Інститут міжнародних відносин м. Осло, Норвегія). 

Одинадцятого лютого 2015 року у Тернопільському національному економічному університеті 
вперше відбулося вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації випускникам курсів професійної 
перепідготовки військовослужбовців збройних сил України звільнених у запас та членів їх сімей.

Креативна молодь цікавиться підвищенням рівня 
своєї професійної майстерності…

Конкурси
Професійна самореалізація студентів через участь у різних конкурсах є важливим кроком 

до формування майбутніх висококваліфікованих спеціалістів. Положення про проведення 
професійного конкурсу «молодий бухгалтер» затверджене рішенням Вченої ради ТНЕУ 2014 р.

Конкурс «молодий бухгалтер», проведений колективом факультету обліку і аудиту 22 квітня 2015 
року для студентів третього курсу коледжів університету, що навчаються за спеціальністю «Бухгал-
терський облік» свідчить про великий інтерес молоді до підвищення рівня своєї професійної майстерності.
Оголошення результатів і нагородження переможців конкурсу відбулося 29 квітня 2015 р. У нагородженні 
взяли участь декан ФОА Шашкевич О. Л., директор навчально-наукового інституту інноваційних 
освітніх технологій професор  Десятнюк О. м., завідувачі випускових кафедр факультету обліку і аудиту 
професор Лучко м. Р., професор Дерій В. А., доцент Починок Н.В., заступник декана факультету доцент 
Бурденюк Т. г., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Рожелюк В. м.

Щиро вітаємо переможців і призерів: гоцка Андрія – І місце; миськів Віталію,  Яцишин 
Анну – ІІ місце; Лукіян Віру, Попінко Андрія, Бартошин марію – ІІІ місце.За хороші знання були 
відмічені Будник Володимир, Жукевич Степан, миськів михайло, Ляшенко Олександр, Турковська 
Наталія, Питель Юрій, монько Христина, Брик Євген.
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між тими, хто уміє обдаровувати, 
і тими, хто не вміє зберігати, - велика різниця. (Сенека)

Погодьтеся, немає нічого кращого ніж навчатись відпочиваючи. Саме для цього на факультеті 
обліку і аудиту була проведена інтелектуальна битва «Брейн-ринг», яка дала непоганий результат, а 
саме – порція нової та цікавої інформації для студентів, їхні задоволені очі та хороший настрій. Свої 
інтелектуальні здібності на брейн-ринзі демонстрували чотири економічні «титани» – збірні команди 
студентів та викладачів: «Знавці закону» – кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері по-
слуг, «Ревізор» – кафедра аудиту, ревізії та аналізу, «Актив» – кафедра обліку у виробничій сфері та команда 
коледжу ТНЕУ «главбух». Представлення команд супроводжувались презентацією кожного з учасників. 
Варто відмітити, що на заході, окрім студентів, були присутні також і гості – викладачі та студенти, 
які прийшли підтримати свою кафедру. Склад суддівської колегії був дещо нестандартним, адже, окрім 
викладацького колективу, до нього було залучено студентів. Протягом усього свята гостей та учасників 
розважали талановиті співаки. Усі учасники і глядачі були задоволені і чудові вражені.

А підсумком дійства було нагородження команд: отож, І місце здобула команда «Актив», ІІ – «Ревізор», 
ІІІ – команда коледжу «главбух», IV – «Знавці закону». Кращими гравцями безумовно були Окренець Володи-
мир («Актив»), Лилик Назар («Ревізор»), гоцко Андрій («главбух») та Рикульский Богдан («Знавці закону»).

Приємним сюрпризом для учасників було отримання солодких подарунків від адміністрації та кафедр фа-
культету та 
перехідного 
кубка  для 
переможця. 

Окрему 
подяку від 
студентів 
отримав де-
кан факуль-
тету обліку і аудиту Олександр Шашкевич, який був 
учасником інтелектуальної битви, за сприяння розвит-
ку і формування особистості студентів.

музичну паузу прикрасила студентка другого курсу 
Раб Юлія (див. фото).

Чоп Руслан, студентський декан ФОА

Інтелектуальна битва зацікавлює студентів і викладачів факультету 
обліку і аудиту та коледжу ННІОТ ТНЕУ

У   рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності 

«Облік і аудит» відбулося урочисте відкриття 
навчальної комп’ютерної лабораторії факультету 
обліку і аудиту (ауд. 2209 корпусу №2).

Лабораторія оснащена 12 сучасними 
комп’ютерами, на яких встановлене програмне 
забезпечення для навчання автомати-
зованого ведення бухгалтерського обліку 
на підприємствах та в установах дер-
жавного сектору економіки.

Право перерізати символічну 
стрічку було надано проректо-
ру з науково-педагогічної робо-
ти Тернопільського національного 
економічного університету, кандидату 
технічних наук, доценту Адаміву Олегу 
Петровичу та декану факультету 
обліку і аудиту, кандидату економічних 
наук, доценту Шашкевичу Олександру 
Любомировичу.

Від ректорату Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о  е ко н ом іч н о г о 
у н і ве р с и тету  н а  в і д к р и т т і 
н а в ч а л ь н о ї  к о м п ’ ю т е р н о ї 

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ КОмП’ЮТЕРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І АУДИТУ

лабораторії з вітальними словами до учасників дійства звернулися доктор 
економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського 
національного економічного університету Задорожний Зеновій-михайло 
Васильович та кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи Тернопільського національного економічного 
університету Адамів Олег Петрович, які у своїх виступах наголосили на 
надзвичайній актуальності використання сучасної комп’ютерної техніки 
у навчальному процесі та формуванні професійних компетентностей 
майбутніх обліковців, аудиторів, аналітиків.

Декан факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, 
доцент Шашкевич Олександр Любомирович оголосив подяку ректору 
Тернопільського національного економічного університету, доктору 

економічних наук, професору Крисоватому Андрію 
Ігоровичу за вагомий внесок у розбудову Тернопільського 
національного економічного університету та факультету 
обліку і аудиту зокрема, зміцнення матеріально-технічної 
бази факультету обліку і аудиту.

Представників кафедр факультету обліку і аудиту, що 
проводять навчальні тренінги та спеціальні дисципліни 
(к.е.н., старший викладач Фаріон А.І., к.е.н., доцент Сере-
динська В.м., к.е.н., старший викладач Шевчук О.А.), прове-
ли демонстрацією використання програмного забезпечення, 
встановленого на комп’ютерах навчальної лабораторії 
та винесли слова подяки адміністрації Тернопільського 
національного економічного університету.
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Кінцевою метою війни є мир, 
кінцевою метою роботи – дозвілля. (Арістотель)

Сумуємо... Пам’ятаємо...
З сумом повідомляємо, що 25 липня 

2015 року виповниться рік від дня загибелі 
відданого сина України - студента п’ятого кур-
су факультету обліку і аудиту Тернопільського 
національного економічного університету, урод-
женця с. Чернелів-Руський Тернопільського 
району Володимира ГАРМАТія. 

Ще в квітні 2014 року Володимир був 
мобілізований до лав армії, служив у 72 бригаді 
під Сєвєродонецьком. Він мужньо стояв на 
захисті рідного краю і до останнього боронив 
його від агресорів.

Колектив ТНЕУ висловлює співчуття 
рідним та друзям покійного. В ці важкі хви-
лини щиро 
п о д і л я є м о 
Ваше  горе 
і  схиляємо 
г о л о в и  у 
г л и б о к і й 
скорботі...

Країна не 
забуває своїх 
героїв! Герої 
не вмирають! 

В і ч н а 
пам’ять!

Сирітство… Що таке сирітство? Що ми знаємо про сирітство? 
Чи часто замислюємося над цим поняттям? Чи лише тоді, коли 
безпосередньо стикаємося з ним? Кожна дитина заслуговує на 
батьківську ласку, любов, теплоту. Але є діти, позбавлені цього. Жит-
тя ставить перешкоди перед кожною людиною. І кожен з нас має 
їх долати. Та коли ці перешкоди постають на шляху маленької, ще 
фізично й психологічно не сформованої дитини, її життя може на-
бути лише чорних барв, саме тому наші студенти додають йому барв.
Доброю щорічною традицією, яку активно підтримує студентське 
середовище факультету обліку і аудиту є відвідання дитячих будинків 
до Дня матері. Цей рік не став винятком. Студенти нашого факуль-
тету відвідали Дитячий будинок «малятко», який знаходиться в 
Тернополі. Активну участь в організації візиту до дітей сиріт взяли 
як студенти, так і викладачі кафедр. Спільними силами було зібрано 
кошти на необхідні речі, канцтовари та продукти для діток.

Вихованці дитячого будинку дуже привітні і були раді бачити 
відвідувачів у своєму домі, дітки активно гралися з новими іграшками 

та студентами: складали пазли, 
грали м’яча та надували повітряні 
кульки. Дуже приємно, що саме 
студенти ініціюють такі заходи, 
це підкреслює їхню свідомість 
та показує не байдужість. 
Закликаємо всіх бажаючих не 
сторонитись і долучатись до 
активної допомоги дітям, тому 
що хто якщо не ми їм допоможе!

Лілія Богуцька,  к.е.н.,
викладач кафедри обліку 

у виробничій сфері

Діти – це наше майбутнє!

7 квітня 2015 р. відбулася звітно-виборча 
конференція студентського самоврядування фа-
культету обліку і аудиту, на якій обирали нового 
студентського декана ФОА. На початку студен-
ти заслухали звіт студента 4-го курсу Лилика 
Назарія – студентського декана ФОА про вико-
нану роботу за 2012/2013-2014/2015 н.р.. Роботу 
студентського декана визнано задовільною. Декан 
факультету обліку і аудиту О. Л. Шашкевич под-
якував Назарію за плідну роботу та співпрацю 
студентського самоврядування з адміністрацією 
факультету і  вручив йому пам’ятний дарунок. 
Далі кандидати на посаду студентського дека-
на – студенти 2 курсу Чоп Руслан та Шишко 
Ольга представили свої передвиборчі програми 
розвитку студентського самоврядування фа-
культету обліку і аудиту.  І Руслан, і Ольга за-
кликали студентів не бути байдужими до подій, 
що відбуваються на факультеті облік та аудит, 
і допомагати вдосконалювати його. У виборах 
взяли участь 50 представників усіх студентсь-
ких груп факультету. У бюлетень для таємного 
голосування були включені кандидатури Шишко 
Ольги та Чопа Руслана. За підрахунками лічильної 
комісії  перемогу здобув Руслан Чоп.

Привітали нового студентського декана 
та лідера студентського самоврядування го-
лова Університетської ради студентів Цаль 
Наталія, Президент студентського Сенату 
Бич Павло та декан факультету Шашкевич 
Олександр.  Бажаємо Чопу Руслану плідної та 
насиченої роботи, успіхів у навчальній, науковій, 
організаторській та громадській роботі, нових 
злетів та звершень. А усім нам - миру в Україні!

Руслан Чоп – 
студентський декан 

факультету обліку і аудиту

Нас чекали сонце і сніг, гуцульські жарти і… 
мальовничі Карпати!

Мандруємо Україною
4 квітня, незважаючи на погодні 

умови,  студентський актив факуль-
тету обліку і аудиту ТНЕУ організував 
дводенну подорож у Карпати. Провівши 
попередньо опитування серед студентів 
різних курсів, які виявили бажання взя-
ти участь в екскурсії, врахувавши всі 
«за» і «проти», молодь відвідала такі 
місця: 1 день: вольєрне господарство у 
місті Яремче, Стежка Довбуша, Скелі 
Довбуша, печеру Бажань та печеру 
Чистилище, гора маковиця; 2 день: 
гірськолижний комплекс «Буковель», 
водоспад гук (Женецький), водоспад 
Пробій, сувенірні ринки у місті Яремче.

Супроводжував нас упродовж всієї подорожі, розповідав стародавні легенди про скелі та 
різноманітні гуцульські жарти Віталій Базан.

Вольєрне господарство у місті Яремче було першим на шляху студентів - там ми побачили 
різних звірів та птахів, опісля ми йшли Стежкою Довбуша та побували на його Скелі, згодом 
відвідали печери. Наступною була гора маковиця, яку ми підкорили, незважаючи на холод і сніг. 
маршрут був нелегкий, проте краєвид, який постав перед очима 
юнаків та дівчат, заворожив... Втомлені студенти повернулися 
в затишні дерев’яні котеджі, інтер’єр кімнат у яких досі зберігає 
споконвічні традиції гуцульщини. 

Наступний день порадував сонячною погодою: ми  побували 
на гірськолижному комплексі Буковель, потім відвідали водоспади 
Пробій та гук. На сувенірному ринку у місті Яремче учасники 
поїздки придбали собі та своїм близьким пам’ятки, які ще довго 
нагадуватимуть про яскраву подорож.

Надзвичайна природа Карпат, чисте гірське повітря, 
кришталеві водоспади справили на нас неймовірне враження. 
У Карпатських горах все ніби створено для відпочинку - і пей-
заж, і рельєф, і клімат, а різноманітні погодні умови роблять 
можливим розвиток найрізноманітніших видів відпочинку. 

Всі учасники поїздки повертались додому з надією ще раз 
відвідати ці прекрасні місця. Напевно кожен для себе усвідомив, 
що студентські роки - найкращі, і саме такі подорожі дуже 
зміцнюють дружбу.

Дякуємо організаторам та екскурсоводу за цікаву подорож 
та пам’ятаємо,що щастя не за горами. Щастя у горах.

Руслан Чоп, студентський декан ФОА
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