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Студентська молодь - майбуття держави!
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Здобуття  неЗалежності: 
історико-правовий екскурс

16 липня 1990 р. прийнято Декларацію 
про державний суверенітет, але Україна 
продовжувала залишатися в складі СРСР. 
Голодування студентів на площі Жовтневої 
революції, Другі Всеукраїнські збори Народно-
го руху України (жовтень, 1990 р.), референ-
дум з питання майбутньої долі СРСР (бере-
зень, 1991 р.) та інші події того часу сприяли 
поглибленню національно-визвольного руху.

У результаті спроби державного перево-
роту в СРСР 19 серпня 1991 року Президія 
ВР УРСР ухвалила рішення про скликання 
22 серпня позачергової сесії парламенту. 24 серпня 1991 року прийнято історичний 
документ - Акт проголошення незалежності України. «Виходячи із смертельної 
небезпеки, яка нависла над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 
серпня 1991 р., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, 
виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими 
міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний 
суверенітет України, Верховна Рада Української радянської соціалістичної республіки 
урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української 
держави - України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на 
території України мають чинність виключно Конституція та закони України». 

Тим самим було покладено край юридичному існуванню УРСР. На карті світу 
з’явилася нова суверенна держава - Україна.

Акт проголошення незалежності України - це документ великої історичної 
ваги, який, відновивши історичну справедливість, став закономірним наслідком 
процесу розвитку українського народу.

Однак, згідно з чинним на той час законодавством, питання про реалізацію пра-
ва народу України на самовизначення виходило за межі компетенції Верховної ради 
УРСР і мало вирішуватись виключно Всеукраїнським референдумом. Тому того ж 
дня, крім Акту проголошення незалежності України, було прийнято й постанову 
Верховної Ради УРСР  «Про проголошення незалежності України», якою перед-
бачалось провести 1 грудня 1991 р. всеукраїнський референдум на підтвердження 
Акту проголошення незалежності України.

90,32 % громадян, які брали участь у референдумі, дали позитивну відповідь: 
«Так, підтверджую». Результати голосування ознаменували повноправне вход-
ження України до світового співтовариства вільних держав. Почалася хвиля 
дипломатичного визнання України як незалежної держави. 

1 грудня 1991 р. жителі України обирали першого президента самостійної 
держави, яким став Л. Кравчук.   

За 24 роки Незалежності України змінилися часи, політики, президенти, але 
незмінним залишається Дух українського народу, його прагнення Волі і велика Віра, 
що «згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, - запануємо і ми, браття, у своїй 
сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу Свободу і докажем, що ми, браття, 
козацького роду!»

Дай нам, Боже.
оксана Гомотюк, д.і.н., професор,

 завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства тнеу

університет 
може збудувати міст 

єднання
бельГіЇ та украЇни

У Тернопіль-
ському національ-
ному економічному 
університеті з ро-
бочим візитом по-
бував Перший сек-
ретар, заступник 
Голови місії Посоль-
ства Королівства 
Бельгії Жан де Лан-
нуа, який під час 
зустрічі з ректором 
ТНЕУ, д. е. н., пофе-

сором А.І. Крисоватим та професорсько-
викладацьким колективом університету 
запевнив колег у тому, що події в Україні 
не залишають байдужими нікого, що їм 
цікаво, як впроваджуються реформи в 
Україні, а особливо погляд науковців на 
проблеми, які постають перед українцями. 
У ході розмови Жан де Ланнуа підкреслив, 
що Посольство Королівства Бельгія може 
допомогти знайти партнерів  для ТНЕУ 
та сприяти у  реалізації  спільних проектів; 
ми можемо бути тим містком, що з’єднає 
Бельгію та Україну.

відкриту лекцію для першокурсників тернопільського 
національного економічного університету на тему «україна – єдина 
країна» прочитав доктор політичних наук, професор кафедри до-
кументознавства, інформаційної діяльності та українознавства 
тнеу, а віднедавна і боєць ато Микола лазарович.

У переповненій актовій залі першокурсники ТНЕУ слухали 
з перших вуст про те, що відбувається на Донбасі та як не 
зневіритися в Україні. Фактично, це була перша повноцінна 
пара вчорашніх школярів, на чому і наголосив у вступному 
слові до студентів ректор університету д.е.н., професор 
Андрій Крисоватий.

Микола Лазарович змінив викладацький дрес-код на 
військову форму, хоча на зустріч прийшов у вишиванці. Про 
своє життя до фронту Микола Васильович говорив: «Якщо 
можна так сказати, то у минулому житті..», - і продо-
вжував думку. Професор розпочав виступ з трьох слів: Бог, 
родина, Україна, які, на його думку, мають стати непохит-
ною життєвою основою для всіх свідомих українців.«Любіть 
Україну не як щось ефемерне, а як місце, де ви живете», - за-
кликав присутніх на відкритій лекції лектор, який опісля 
знову повернувся в АТО – захищати Україну.

украЇна – єдина краЇна! 
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Те р н о п і л ь с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й 
економічний університет невтомно плекає 
національно-економічну еліту, розвиває і 
примножує багаті наукові та освітянські 
традиції.  Піднесено, радісно, урочисто 
відбувся цьогоріч у ТНЕУ День знань «Сту-
дентська молодь – майбуття держави!».

Перед початком святкової імпрези зву-
чали пісні «Студентська молодь» та «Ода 
ТНЕУ» у виконанні творчих колективів 
університету. В урочистій ході від каплич-
ки вищого навчального закладу до яскравої 
сцени взяли участь ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України А.І. Крисова-
тий, представники духовенства, влади, про-
ректори, декани факультетів та директори 
інститутів університету.

Під звуки маршу студенти Центру 
підготовки офіцерів запасу ТНЕУ внесли 
Державний Прапор України. День знань 
розпочався Державним Гімном України та 
гімном ТНЕУ.

Ректор університету привітав усіх 
присутніх на святі і вручив молоді «Літопис 
ТНЕУ».

Студентів із Днем знань привітали 
міський голова Тернополя Сергій Надал та 
заступник голови ТОДА  Віктор Шумада.

Ми усвідомлюємо, що нова незалежна 
нація народилася саме тоді, коли у неї 
з’явилися Герої Майдану, Небесна сотня 
і справжні захисники України. 

Студентська молодь - майбуття держави!
Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять працівників, студентів та 

випускників нашого університету: Тараса Слободяна, Віктора Семчука, Володимира 
Гарматія, Романа Ільяшенка, Андрія Юркевича, Тараса Михальського, Сергія Долгіх, 
Володимира Труха, Вадима Вернигору, які героїчно загинули за наше майбутнє.

Віддаючи шану загиблим новітнім героям України, студенти університету запалили свічу 
та поклали квіти до символічного знаку-пам’яті Героїв Майдану та Небесної Сотні, а солісти 
університету Надія Дерев’яна та Павло Тютюнник у супроводі ансамблю мажореток виконали 
пісенні композиції «Ми – українці» та «Лицарі України».

Студентське життя – це хвилюючий порив до нових відкриттів, початок  освітнього 
шляху до знань.  Молодь 2015 року  заклала в університеті капсулу часу – послання 
студентській молоді 2115 року – яка буде відкрита через 100 років.

Гурт «Струни серця» у складі Тетяни Шарган, Ірини Новомлинської, Наталії Цар, 
Тетяни Гриник подарували присутнім прем’єру пісні «Сонце України».

Ректор університету звернувся до деканів факультетів та директорів інститутів 
університету: «У ваших руках – цвіт нації, майбутнє України! Від Вашої небайдужої 
життєвої позиції, активної участі у студентському житті великою мірою залежить, 
чи стануть ці юнаки та дівчата авангардом 
української молоді. Плекайте ці молоді сер-
ця. Пам’ятайте, що саме Тернопільський 
національний економічний університет – стар-
товий майданчик у їхній професійній кар’єрі та 
громадянському становленні».

Декани факультетів та директори 
інститутів ТНЕУ отримали символічні ключі 
до храму науки для вручення їх студентам.

Благословили студентів-першокурсників 
на добру долю і славні починання Архієпископ 
Тернопільський, Кременецький та Бучацький 
Нестор і нотар єпархіального управління 
Тернопільсько-Зборівської  Єпархії УТКЦ  отець 
Василь Чамарник.

Першокурсники разом із маленькими 
діточками попрощалися зі своїм дитинством.  
Під щасливу музику крокували червоною 
доріжкою маленькі діти з великими м’якими 
іграшками (учасники ансамблю «Краплинки» 
ТНЕУ) і випускали у небо кольорові кульки.

Студенти ТНЕУ – еліта і майбутнє Української 
держави. Саме вони як нова генерація творити-
муть науку, мистецтво, досягатимуть вершин 
спортивної майстерності. Саме їм ставати 
Нобелівськими лауреатами, 
займати найвищі державні по-
сади, ставати відомими вчени-
ми, науковцями, професійними 
економістами, менеджерами, 
банкірами, винахідниками 
– справжніми фахівцями 
улюбленої справи.

Дорогі першокурсники! 
Пишайтеся тим, що Ви 
увійшли у дружню і згуртова-
ну родину ТНЕУ, бережіть і 
примножуйте її традиції та 
надбання! Многії літа нашій 
країні, миру їй і злагоди! 

Многії літа кожному з нас!     
Слава Україні! 
Слава її героям!
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Декани факультетів ТНЕУ

таранов ігор Михайлович, к.е.н., доцент, директор Навчально-наукового 
інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина: «1984 рік – рік, коли 
переді мною відчинилися двері у самостійне доросле життя. Тримаючи у руках золоту 
медаль за високі успіхи у навчанні, атестат зрілості та залікову книжку спортсмена, 
потрібно було зробити правильний вибір, безпомилковий. Розмаїття вишів у той час вабило 
новими спеціальностями, широкими перспективами побудови власної майбутньої кар’єри, 
проте конкурс на навчання за державні кошти відразу виокремив ті ВНЗ, куди можна було 
б спробувати поступити на навчання. Довго не роздумуючи, після відвідин Ризького вищого 
військово-політичного училища, Ленінградської вищої військової медичної академії, та, у той 
час ТФЕІ – Тернопільського фінансово-економічного інституту, рішення було прийнято на 
користь економічної освіти.  Таким чином, для реалізації мрії про здобуття економічної 
освіти, залишилося лише… успішно скласти вступні випробування. Географія, історія, 
математики, українська мова та література. Це той перелік предметів, які виносилися на 
вступні іспити. Але ж фах і спеціальність. Що вибрати? Хотілося  обрати більш чоловічу 
спеціальність, адже інститут тоді переважно обирали красуні дівчата. Вибір був зробле-
ний на користь обліково-економічного факультету і спеціальності «Облік у капітальному 
будівництві». Неперевершена радість відчувалася після кожного успішно складеного іспиту. 
А поява прізвища у списку зарахованих студентів – було омріяне і здійснене. 

Кожен із першокурсників мріяв про своє реалістичне і прекрасне майбутнє. А реалізувати 
це допомагали викладачі і наставники, тренери і керівник  колективів художньої 
самодіяльності. 

Мрія стати студентом відмінником була у кожного,  але лише навчання та наполегливість 
сприяли цьому. Написання наукових робіт, виступи на конференціях – це право отри-

мували лише найкращі 
студенти. Завжди мріяв 
виступати за збірну 
команду вишу на легко-
атлетичних змаганнях, 
адже ще з 6 класу за-
ймався легкою атлети-
кою. І це мені вдалося, 
адже був чи не найкра-
щим серед спортсменів-
студентів. Захоплювався 
математичним блоком 
дисциплін, іноземними 
мовами, КВК.  Після за-
вершення навчання мріяв 
обійняти керівну поса-
ду, адже виші готували 
керівників.  

Мрії збуваються…»

адаМик богдан Петрович, к.е.н., доцент, 
декан факультету банківського бізнесу: «У нашому 
університеті я пройшов стежину від студента до 
декана. Першокурсником факультету банківського 
бізнесу я став 1 вересня 1992 року – тоді ж мені 
запам’яталась велич інституту, і вже з перших 
днів навчання я відчував: це буде моя домівка на 
все життя. 

Навчання було цікавим, та цікавішим все ж 
було студентське життя – ми, такі різні, швидко 
здружилися і з багатьма дружимо досі... Перший 
курс запам’ятався різноплановими заходами нав-
чання і відпочинку – ми їздили в Карпати, ходили 
в походи, що нас здружило і додавало наснаги до 
життя. На 1 курсі я мріяв стати банкіром, на 
3 поєднав банківську практику із науковою, а на 
4 курсі зрозумів, що наука – це моє. Через 21 рік я 
став деканом рідного факультету, також  6,5 року 
я працював проректором з питань гуманітарної 
освіти та виховання, але усі роки я мав справи з 
навчанням і вихованням студентської молоді».

банах сергій володимирович, 
декан ЮФ: «Стати юристом – це була моя 
мрія, яку я зміг реалізувати, здобувши освіту 
у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка. Повертаючись в думках 
до перших днів навчання, хочу зазначити, 
що я, як і, напевне, кожен першокурс-
ник, був вражений як величністю будівлі 
Університету, так і атмосферою, яка па-
нувала в ньому. Я відчував радість та, одно-
часно, усвідомлював ту відповідальність, яка 
покладається на мене.

Безперечно, пригадується злагоджений 
колектив студентів, цікаві та змістовні 
лекції, нові знайомства, а також відчуття 
свободи, як ознака дорослого життя, в яко-
му ти сам вчишся приймати рішення та 
нести за них відповідальність».

яЗлюк борис олегович, д.е.н., про-
фесор, декан факультету аграрної економіки 
та менеджменту: «Ми були першими 
студентами інституту менеджменту 
в будівельному комплексі Тернопільської 
академії народного господарства. Я мріяв 
стати ефективним менеджером. Навчання 
мене так захопило, що уже на четвертому 
курсі я зумів поєднати навчання із робо-
тою менеджера, а на 5 курсі очолив ПМП 
«Кальміус». Завдяки наполегливості, у 
рідному університеті я пройшов сходинки 
від студента – до декана. 

З роками переконався, що успіх – це 10% 
везіння і 90% наполегливої праці!»

кіЗиМа андрій ярославович, к.е.н., до-
цент, декан факультету фінансів: 

«Вступаючи до вищого навчального закла-
ду, я самостійно обрав факультет фінансів і 
спеціальність «Ревізія» – мені було цікаво навча-
тися. І вже на першому курсі я мріяв стати кан-
дидатом наук, А ще з шкільних років я цікавився 
футболом, і вже на третьому курсі футболом 
зайнявся професійно. У футбол граю досі, і є 
капітаном збірної команди університету. 

Була у мене ще одна мрія – грати у рок-групі, 
адже люблю рок. 

Тепер залюбки їжджу на рок-концерти».
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Студенти ТНЕУ - яскраві, емоційні, працьовиті!!!
Дорогі першокурсники!

Широку дорогу до нових знань, у прекрасний світ наукового і творчого пошуку першо-
курсникам відкриває один із найпрестижніших університетів України і Європи!  Ви маєте 
велику честь вчитися у Тернопільському національному економічному університеті. На-
вчання в Університеті покладає одночасно на Вас  велику відповідальність. Ви наполегливо 
будете оволодівати знаннями, утверджувати високу духовність, шанувати і помножувати 
наукові традиції та досвід, що їх формували не одне покоління студентів і вчених нашого 
Університету. 

Маю надію, що Ваші здобутки свого часу також поповнять надбання попередніх поколінь 
випускників, завдяки яким Університет славиться як осередок творення національної і 
світової культури.

Керівництво та викладачі надавали можливість творчо себе проявити, проводили 
багато заходів, один з яких найбільше запам’ятався: 26 травня 2014 року студенти фа-
культету економіки і управління провели флеш-моб «Дякуємо за солідарність». Дякували 
сусідам-полякам за підтримку нашої держави у часі 
антитерористичних подій на сході України. 

Навчаючись у ТНЕУ чотири роки, жодного разу 
мені не довелося пошкодувати про своє рішення щодо 
вступу в наш університет. 

В Університеті панує дуже приємна атмосфера, 
не лише між одногрупниками, але й між викладача-
ми та студентами. Попереду у Вас багато лекцій, 
семінарів, сесій, іспитів, хвилювань. Через 5 років на-
стане час, коли треба буде отримувати плоди своєї 
сумлінної праці. Але  цікаве студентське життя 
починається зі свята вручення студентського квитка, 
посвяти першокурсників, далі - нові знайомства, друзі, 
ліра факультетів та багато інших цікавих заходів. 

Бажаю Вам невичерпної енергії, здоров’я і наснаги 
до праці на шляху до нових знань і високої мети, яку 
Ви поставили перед собою, поєднавши свою долю 
із нашим Університетом. Будьте гідними високого 
звання студента Тернопільського національного 
економічному університету.

Будьте яскравими, емоційними та працьовити-
ми, бо від цього залежать успіхи у Вашому творчому 
житті, бажаю натхнення та ШАЛЕНОГО СТУ-
ДЕНТСЬКОГО КОХАННЯ! Нехай Вам щастить!

Зоряна стасишин, магістр Феу тнеу

також були першокурсниками...
Панасюк  валентина Миколаївна,  к.е.н., 

доцент, декан Фоа: «1987-й рік – він запам’ятався 
у моєму житті назавжди. Адже саме тоді я ста-
ла першокурсницею Тернопільського фінансово-
економічного інституту (таку назву мав у ті роки 
ТНЕУ). Певний фаховий і життєвий досвід у мене 
вже був, бо до цього я навчалася у технікумі. Та 
цих знань було недостатньо, щоби бути добрим 
фахівцем. Тому вирішила продовжувати навчання 
і, звісно, лише на денній формі навчання.

Одразу на першому курсі мене захопило сту-
дентське життя. 

Поряд з навчанням були і цікаві виступи у 
студентській команді КВК, заняття легкою 
атлетикою, участь у студентських будівельних 
бригадах. А найголовніше надбання  –  це справ-
жня студентська дружба, яка пройшла перевірку 
роками, спільними недоспаними над конспектами 
ночами, не завжди вдалими приготуваннями їжі у 
студентському гуртожитку, спільними справами.

Приємно і водночас хвилююче згадувати 
свої перші інститутські іспити. Ніби заново 

переживаєш тривогу перед екзаменом і величезну гордість за отриману п’ятірку та як 
нагороду – підвищену стипендію. 

Студентські роки – найкращі. Вони є важливим кроком до самостійного життя».

островерхов віктор Михай-
лович, к.е.н., доцент, декан факультету 
економіки та управління: «Першокурсники 
завжди мають багато мрій… І хто докладає 
максимум зусиль, той сповняє свої мрії. Але 
на першому місці має бути навчання, що 
допоможе стати висококваліфікованим 
фахівцем, зробити кар’єру… Далі – за-
хоплення, гуртки, які також потребують 
і часу, і зусиль. Звертаю увагу на це не 
голослівно, адже усі роки навчання у нашому 
вищому навчальному закладі я поєднував із 
грою в гандбол, футбол. Зізнаюся чесно, що 
навіть надавав перевагу спорту. Своїй любові 
до спорту я вірний досі.

Якщо говорити про викладачів, то хочу 
згадати досвідченого лектора, який дуже 
цікаво вчив нас розміщувати продуктивні 
сили, – це професор Євген Петрович Качан. 
На першому курсі я мріяв стати Люди-
ною і професіоналом з обраного фаху, що 
і вдалося  досягнути саме у стінах рідної 
Альма-матер».

дивак Микола Петрович, д.т.н., 
професор, декан факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій: «Я закінчив 
спеціалізовану школу із поглибленим вив-
ченням фізики. На вступних іспитах до 
«Львівської політехніки» фізику я склав на 
відмінно, а за твір і усну математику я от-
римав добре. В інституті я був старостою 
групи, добре вчився і отримував підвищену 
стипендію. Мріяв отримати улюблений 
фах – і отримав. Тепер допомагаю сту-
дентам нашого факультету зрозуміти 
важливість обраної спеціальності у сучас-
ному комп’ютеризованому житті».

ШаШкевич олександр любоми-
рович, в.о. директора коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій, к.е.н., 
доцент: «На першому курсі я навіть не 
знав, хто є нашим деканом, бо світлої 
пам’яті Сергій Ілліч Юрій здебільшого 
«співпрацював» із тими студентами, хто 
погано вчився. А я намагався здобути якісну 
вищу освіту, щоби зробити успішну кар’єру 
і не сидіти на шиї у батьків. 

Знання – це той багаж, який допомагає 
кожному на шляху до самореалізації».
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БОГиНЯ КНиГ - БІБЛІОТЕКА
Щорічно бібліотека ТНЕУ обслуговує понад 10 тис. користувачів В структурі 

бібліотеки 3 абонементи, 5 читальних залів (в тому числі 2 зали електронних 
ресурсів). Важливим інформаційним ресурсом бібліотеки Тернопільського національного 
економічного університету є фонд традиційних паперових видань: наукова, навчальна, 
довідкова література та періодичні видання. Загальний фонд бібліотеки складає понад 500 
тис. примірників. Він знаходиться в постійній динаміці, оновлюється. Продовжено форму-
вання електронної бібліотеки повнотекстовими документами науковців університету. За рік 
оцифровано 9150 документів що становить 54900 сторінок.

Завершено процес комп’ютеризації основних бібліотечних процесів. За цей період 
пройдено шлях від одного автоматизованого робочого місця до складної автоматизованої 
інформаційно-бібліотечної системи. Локальна мережа бібліотеки налічує 146 комп’ютерів. 
Користувачі бібліотеки можуть працювати у двох залах електронних ресурсів, які мають 
120 місць з безкоштовним доступом до мережі  Internet, є Wi-Fi зона без провідникового до-
ступу.  Для оперативного пошуку документів в бібліотеці функціонує система традиційних 
і електронних каталогів. Введення в роботу інноваційних бібліотечних технологій зумовило 
вдосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування. Воно стало більш доступне і 
оперативне завдяки впровадженню електронного формуляра. 

Значну увагу у своїй роботі бібліотека приділяє соціокультурній роботі. Основний контин-
гент користувачів бібліотеки – це молодь. В бібліотеці вона здобуває не тільки професійні 
знання,  а й долучається до джерел культури, історії свого народу. Завдяки цьому напрямку 
роботи реалізується вплив на духовність, творчий розвиток, правове, політичне, екологічне та 
трудове виховання, виховання гармонійної особистості, свідомого громадянина України. Форми 
та методи соціокультурної роботи бібліотеки ТНЕУ різноманітні: круглі столи, літературні 
та творчі зустрічі, лекції, презентації, гуманітарні акції. Одним із важливих напрямків роботи 
є виставкова робота. Книжкова виставка завжди є подією для читача. Щорічно бібліотека 
організовує близько 50 традиційних книжкових виставок і кожна з них індивідуальна, яка зна-
ходить свого читача. Новим у виставковій роботі є організація віртуальних виставок.

В сучасних умовах змінюється імідж бібліотеки. Вона має комфортні читальні зали. 
Сучасний дизайн, атмосфера затишку, велика кількість квітів створюють бажання 
пізнавати світ науки. В читальних залах бібліотеки створено систему відкритого доступу 
читачів до паперових фондів бібліотеки. Це сприяє підвищенню доступності та ефектив-
ного використання документів, які зберігаються в фондах. 

Чимало зроблено в розвитку бібліотеки за останні роки. Але в нас є бачення розвитку 
бібліотеки у наданні додаткових бібліотечних послуг нашим користувачам.

алла Панчук, заступник  директора бібліотеки тнеу

Анастасія 
Меркушина – 

триразова чемпіонка 
світу з літнього біатлону! 

Т р и  з о л о т и х  м е д а л і  в и г р а л а 
тернопільська біатлоністка Анастасія 
Меркушина на літньому чемпіонаті світу 
з біатлону. Цей чемпіонат проходив у 
румунському Чейлі-Градістей. У команді 
юніорів наша землячка зайняла перші місяця 
у змішаній естафеті, у спринтерській гонці 
та у гонці переслідування.

За високі спортивні досягнення 
Анастасія Меркушина отримала Диплом  
лауреата премії Кабінету міністрів за 
особливі досягнення молоді в розбудові 
України, медаль та грошову винагороду від 
Тернопільської облдержадміністрації. 

Тренують спортсменку мама і тато, а 
також тренер збірної команди України Микола 
Зоц. Зараз А.Меркушина готується до наступ-
ного зимового сезону: до Кубку Європи, Кубку 
світу, до юніорського чемпіонату світу, як до 
найголовніших змагань сезону, і, звісно, мріє 
виграти олімпійську медаль, адже – це мета 
кожного спортсмена. Хай збудеться твоя мрія, 
працьовита і наполеглива Анастасіє!

Алвард Акопян, студентка 2 курсу фа-
культету фінансів (майстер спорту) стала 
Срібним призером Чемпіонату України 
серед молоді до 23 років з дзюдо у ваговій 
категорії до 52 кг., що відбувався 23-25 ве-
ресня 2015 р. у м. Черкаси 

Підготовка майбутнього чемпіона 
відбувалась в Центрі Східних Єдиноборств 
ТНЕУ: головний тренер Центру Східних 
Єдиноборств Роман Станіславович Циквас; 
тренер Віталій Іванович Гнатишин.

У файному 
місті Тернополі 

відроджуються славні 
традиції дзюдо та самбо!

У ТНЕУ ЗБУВАЮТЬСЯ МРІЇ...
те тя н а  Гл у ха  –  в и п у с к н и ц я 

Тернопільської  спеціалізованої школи №7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов, яка 
за високі досягнення у навчанні отримала 
золоту медаль, мріяла стати юристом.

- Ще у 9 класі я прийняла рішення стати 
юристом, брала участь у міських олімпіадах 
з правознавства і отримувала призові місця. 
Добре, що у ТНЕУ є юридичний факультет, 
який, впевнена, допоможе мені здійснити мрію 
– стати висококваліфікованим фахівцем у сфері 
юриспруденції, - зізнається першокурсниця ЮФ.  
Вірю, що мрії збуваються саме у ТНЕУ!

Важливо дякувати Богу за все, що маємо
Дорогі першокурсники, не втрачайте своїх можливостей, навчаючись в одному з 

найпрестижніших вищих навчальних закладів України - Тернопільському національному 
економічному університеті. Любіть, дорожіть дружбою, черпайте знання, які дають найкращі 
викладачі нашого університету, радійте життю, цінуйте позитивні моменти, будьте 
справжніми студентами і дякуйте Богу за все, що маєте...

діана хоптій, магістр, випускниця ФаеМ
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Студентська молодь ТНЕУ – тала-
новита не тільки в навчанні та науці, 
але й у творчості, мистецтві, спорті. 
Гармонійний розвиток студентства – один 
з пріоритетних  напрямів навчально-вихов-
ного процесу в університеті. Творчо обда-
рована молодь знаходить себе у художніх 
колективах, творчих об’єднаннях, гуртках, 
студіях, клубних формуваннях. 

Віримо, що цьогорічні першокурсники, які 
влилися у велику і дружню університетську 
родину, зможуть самореалізуватися саме у 
стінах рідного вищого навчального закладу, 
а допоможуть їм високопрофесійні художні 
керівники-наставники:Любов Гриневич 
(097 58-58-538) «Т.А.Н.Г.о dance company»; 
Алла Бінцаровська (097 988 86 46) - на-
родний театр пісні «Для тебе»; Миро-
слава Бурик (098 235 2646) - вокальний 
ансамбль «Галичанка»; Ореста Мочула 
(098 1704166) - ансамбль бандуристок 
«Калинове намисто»; Михайло Віятик 
(098 828 60 10) - ансамбль мажореток 
«Свято»; Віталій Кічак (097 934 78 74) 
- гурт «Називний відмінок»; Олеся Со-
болик (096 50 48 049) - ансамбль танцю; 
Борис Салабчук  (063 27 38 756) - теат-
ральна студія «Весна». 

Нещодавно у ТНЕУ відбувся конкурс 
«Я і літо». Студенти університету змог-
ли відобразити свій відпочинок на чу-
дових світлинах і засвідчити любов до 
українського краю, адже природа України 
дійсно є дивовижною, неповторною, 
яка навіює на прекрасні вчинки. Сту-
денти Тернопільського національного 
економічного університету не тільки лю-
блять природу, а й вміють насолодитися її 
пахощами. Шкода, що завершилося  літо, 
але у наших спогадах воно залишиться на-
завжди, як і на студентських світлинах. 

Переможцями конкурсу стали:  І місце – Наталія Яворська (юридичний факультет);
ІІ місце – Володимир Гецько (факультет комп’ютерних інформаційних технологій);
 ІІІ місце – Владислав Вітковський (факультет банківського бізнесу).
Факультет обліку і аудиту – перемога у номінації «Літній портрет»;
факультет економіки та управління – перемога у номінації «Світ наших захоплень»;
коледж економіки, права та інформаційних технологій – перемога у номінації «За жагу 

до перемоги»;
факультет фінансів – перемога у номінації «Літній екстрім»;
факультет аграрної економіки та менеджменту – перемога у номінації «Дивовижна 

мелодія літа»;
 Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврили-

шина – перемога у номінації «Мандруємо Україною».
Переможці конкурсу отримали подарунки від Первинної профспілкової організації 

студентів ТНЕУ (голова - Антон Михайлович Шевчук). Щиро вітаємо усіх учасників і 
бажаємо подальших успіхів на ниві пошуку краси та справжньої мелодії літа!

відділ гуманітарної освіти і виховання
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Якою людиною ти станеш через п'ять років, - визначають два основних фактори: 
люди, з якими ти спілкуєшся, і книги, які ти читаєш. Робін Шарма

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

П р и  п е р е д р у к у  п о с и л а н н я  н а 
«Університетську думку» — обов’язкове! 
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Відповідальним і життєрадісним студентам усміхається світ!

Випускниця Тернопільського національного економічного 
університету, кандидат економічних наук, викладач кафедри 

міжнародного бізнесу і туризму університету Христина Снігур пише 
дивовижні картини.

Що надихає..? Звичайно ж Любов! В усіх її благих проявах...
У буйстві фарб, що появляються з першим промінчиком сонця й не меркнуть 

з появою нічного неба…
У глибині очей, що привідкривають найпотаємніші закутки прекрасної Душі…
В емоціях, що наповнюють до вершини і, розливаючись, накривають шаленою 

хвилею натхнення…
За все художниця щиро вдячна Богу…

Улюблена кар-
тина Шопен -  яка на 
аукціоні була продана як 
благодійний лот, а кошти 
з продажу були передані 
батькам діточок, які по-
требують підтримки за 
станом здоров’я.

 "Ангел Долі" першокурсниці ТНЕУ
Знайомтесь:  героїня Міцуко з майбутнього проекту Вікторії 

Стецюк «Ангел Долі» – Міцуко, яка обожнює красиві 
краєвиди, зоряне небо і лисичок…

Вікторія Стецюк, закінчила Тернопільську ЗОШ №20, першо-
курсниця Факультету економіки та управління Тернопільського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
е к о н о м і ч н о г о 
університету, мріє 
здобути фах  ме-
неджера ,  набути 
навичків управління, 
щ о б и  с т в о р и т и 
мультиплікаційну 
с т у д і ю ,  б о  у ж е 
кілька років працює 
у напрямку аніме – 
придумує свої історії і 
малює персонажі своїх 
історій – фактично, 
створює мультфільм, 
принаймні, перші кро-
ки уже є. 

І вони – впевнені!

Еволюція душі Христини Снігур

Студентські роки – це найпрекрасніші роки юності, сповнені навчанням, цікавими подіями, 
яскравими враженнями і приємними спогадами…

А День знань – це гарний початок для першокурсників нашого університету, адже яскраве 
свято добре запам’ятовується…

Дорогі першокурсники, ще чотири роки тому, так само, як ви зараз, я з нетерпінням 
очікувала, коли мені, врешті, вручать студентський квиток. Тоді й подумати не могла, що 
водночас із студентським квитком я взяла на себе велику відповідальність гідно нести звання 
студента Тернопільського національного економічного університету. Сподіваюся, що, беручи 
активну участь у художній самодіяльності, у спорті, у наукових поступах, я усі чотири роки 
навчання з честю та гідністю представляла наш факультет аграрної економіки і менеджменту.

Сьогодні я також першокурсниця – але уже магістратури ТНЕУ. Так що ми разом 
здобуватимемо відповідні знання, утверджуватимемося як молоді науковці, щоби стати 
висококваліфікованими фахівцями заради розквіту нашої держави.

То ж бажаю кожному студенту нашої великої дружної університетської родини міцного 
здоров’я, глибоких знань, натхнення старанно працювати і гарно відпочивати.

Поважаючи думку наставників, намагаймося завжди бути впевненими у собі, веселими і 
життєрадісними, і тоді до нас буде прихильним весь світ.

сніжана радик, магістр ФаеМ


