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 У Тернопільському національному 
економічному університеті 26 листопада 
відбулися Перші наукові читання пам’яті 
видатного українського вченого, одного із 
світочів вітчизняної фінансової науки, 
людини, яка залишила неоціненний слід у 
житті нашого університету Сергія Ілліча 
Юрія. У цьому заході, організованому ко-
лективом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, 
взяли участь керівництво та провідні 
науковці нашого навчального закладу, а 
також студенти. 

 З вітальним словом до учасників 
зібрання звернувся ректор ТНЕУ, д.е.н., 
професор, заслужений діяч науки і техніки 
України Крисоватий Андрій Ігорович. 
Після цього завідувач кафедри фінансів 
ім. С.І. Юрія, д.е.н., проф. О.П. Кири-
ленко озвучила присутнім основні віхи 

Наукові читання
ПЕРШІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ 

СЕРгІЯ ІллІЧА ЮРІЯ
життєвого шляху колишнього ректора та його внесок у розвиток кафедри, факуль-
тету та університету загалом. Вона також ознайомила присутніх із здобутками 
кафедри фінансів ім. С.І. Юрія за останні п’ять років.

Спогадами про роботу та особисті взаємини з Сергієм Іллічем поділилися його 
друг, соратник, д.е.н., проф. В.Г. Дем’янишин, колишні аспіранти ректора – д.е.н., 
проф. Т.О. Кізима, к.е.н., доц. Н.І. Карпишин. Також не могла оминути урочистого 
зібрання к.е.н., доц. кафедри фінансів НУ ДПС України Ріппа М.Б., куратором чиєї 
групи був Сергій Ілліч.

Завдяки сприянню Сергія Ілліча в університеті зібрано цілу плеяду творчих людей, 
які гідно представляють культурне життя ТНЕУ і допомагають презентувати 
його тернопільській громаді та всій державі. Прекрасними віршами та спогадами 
про приємні миті взаємин із Сергієм Іллічем поділилася головний редактор газети 
«Університетська думка», член Національної спілки журналістів України, член 
Національної спілки письменників України Марія Йосипівна Баліцька.

З науковими доповідями перед присутніми виступили д.е.н., доцент кафедри 
міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ Н. Я. Кравчук та к.е.н., доцент, 
докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія О.І. Тулай.

 Сергій Ілліч Юрій був переконаний, що «вища школа тому і є вищою, бо повинна 
будити в людині спрагу до пізнання». Саме з цією метою колектив кафедри фінансів, 
яка найменована на честь Сергія Ілліча у рамках проведення заходів, присвячених 
вшануванню його пам’яті організував Перший конкурс студентських наукових есе. 

Символічно, що переможці та призери цього конкурсу були нагороджені грамотами 
та призами саме під час проведення Перших наукових читань: Грамоту за І місце – от-
римала студентка групи Ф-41 Шегера Катерина; за ІІ місце – студентки групи Ф-21 
Скобляк Тетяна, групи ФБС-42 Марусин Марія;за ІІІ місце – студентки групи Ф-43 Ко-
стюк Вікторія, групи ФО-
41 Дмитришин Юлія, групи 
Ф-41 Богуцька Софія; за 
популяризацію фінансової 
грамотності – студентка 
групи Ф-32 Грема Катери-
на; за активну громадянську 
позицію – студентка групи 
Ф-31 Маланчук Оксана; за 
оригінальність ідеї – сту-
дентка групи Ф-45 Федінчук 
Марія.

 Окремі студенти з чис-
ла переможців та призерів 
Першого конкурсу сту-
дентських наукових есе 
представили свої доповіді.

 С. І. ЮРІЙ: «ШЛЯХ ДО УСПІХУ 
– ЦЕ ЩОДЕННА НАПОЛЕГЛИ-
ВА ПРАЦЯ, ПОМНОЖЕНА НА 
ЧІТКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН, 
ОРІЄНТАЦІЮ НА ПЕРЕДОВИЙ 
СВІТОВИЙ ДОСВІД, ВІДКРИТІСТЬ 
ДЛЯ СПІВПРАЦІ З ВІТЧИЗНЯНИМИ 
ТА ЗАРУБІЖНИМИ ПАРТНЕРАМИ».



3
№19-21  (443-445), 25 грудня  2015 р.

До  М і ж н а р о д н о г о 
д н я  с т у д е н т а  в 

Тернопільському національному 
економічному університеті 
відбулася святкова програ-
ма «Наші мрії здійснюються 
тут!», у рамках якої були вручені 
дипломи кращим студентам 
вишу у номінаціях: «Лідери 
у навчанні», «Студентські 
ініціативи», «Окрилені ми-
стецтвом», «Звеличені спор-
том», «Профспілкові лідери».

Номіновані студенти також 
розділилися на 5 команд згідно із 
номінаціями, і разом із 6 командою, 
яку склали декани університету, 
взяли участь в інтелектуальній 
грі. Команди отримали запитання 
з розділів: «Історія ТНЕУ», «Об-
личчя університету», «Географія 
ТНЕУ», «Знайдіть зайве», «Відео-
запитання», «Фото-запитання», «Портрети минулого». Деякі відповіді на 
запитання були заховані у так званому «чорному ящику», а також відбувся 
конкурс капітанів, у якому очільники команд показували мімікою та жестами 
пісню, яку щойно прослухали. На кожне запитання з розділу був відведений 
час у кількості 15 секунд. Верховним суддею гри був голова Первинної 
профспілкової організації студентів ТНЕУ Антон Шевчук. 

Переможцем інтелектуальної гри «Наші мрії здійснюються тут» 
стала команда деканів університету, правда перехідний кубок від ректора 
ТНЕУ Андрія Ігоровича Крисоватого з люб’язністю віддала команді, що 
посіла друге місце – «Студентським ініціативам». 

Під час проведення святкової програми проректор з наукової 
роботи університету Зеновій Васильович Задорожний, а також 
голова Ради молодих вчених ТНЕУ Тарас Ярославович Маршалок 
вручили дипломи переможцям економічного квесту, що того ж 
дня відбувся у виші. Ними стали: ІІІ місце – команда факультету 
фінансів, ІІ місце – команда факультету обліку і аудиту, І місце 
– команда факультету банківського бізнесу, яку щиро вітаємо! 
Особливо була відзначена наймолодша команда – команда коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ, що виборо-
ла почесне четверте 
місце. 

Ось таким насиченим 
та цікавим був день. Не-
хай щастить Вам, дорогі 
студенти ТНЕУ! Хай 
легко здаються сесії! Хай 
зустрічаються на дорозі 
знань чудові викладачі! 
Бажаємо Вам досягнути 
тих вершин, які колись 
здавалися недосяжними!

Мрії студентської молоді здійснюються у Тернопільському 
національному економічному університеті!

Міжнародний День студента у ТНЕУ

Науковий квест «Лабіринтами економічної теорії» втретє 
організувала Рада молодих Вчених та Студентське на-

укове товариство. Захід відбувся  за підтримки ректора ТНЕУ 
Андрія Ігоровича  Крисоватого. Завдання команд факультетів 
полягало у знаходженні восьми зашифрованих локацій, які були 
розташовані на території студмістечка, вирішенні цікавих на-
укових задач. Підказку на перший пункт локації, яка стосувалася 
китайської мудрості, оголосив студентам Андрій Ігорович. Усі 9 
команд, у складі яких було двоє викладачів і шестеро студентів, 
спільними зусиллями розв’язували економічні завдання. З непере-
вершеним безпрецедентним результатом об 11:47 фінішувала 
команда ФББ, друге місце отримала збірна ФОА, третє –  ФФ, 
четвертою стала команда коледжу. Усі учасники за активну 
участь були нагороджені грамотами, переможці – кубком і со-
лодкими подарунками. Команда коледжу окремо здобула грамоту 
у номінації «Юна гордість»! Подякою відзначили також Заклекту 
О.І., котра підготувала завдання для квесту.

Потрібно відзначити піднесений настрій учасників, 
згуртованість, дружність, рішучість, наполегливість та команд-
ний дух кожного факультету. Тож, Науковий квест «Лабіринтами 
економічної теорії» ще раз довів, що наука єднає всіх, а жага до 
знань завжди винагороджується.

Сніжана Радик, голова СНТ ФАЕМ, ОПЗм-12
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ПРЕЗИДЕНТ ФУНДАЦІЇ "ALALESCO" і РЕКТОР ТНЕУ
вирішили створити Центр культурної співпраці

Міжнародні новини

Президент фундації «ALALESCO» (м. Рабат, Марокко) доктор Хаджрі 
Сімохамед (Dr. Hajri Simohamed), який 23 листопада 2015 року побував у на-
шому університеті. Зустрівшись з ректором вищого навчального закладу, 

доктором економічних наук, професором Андрієм Ігоровичем Крисоватим, гість 
висловив побажання співпрацювати з науковцями ТНЕУ.

«Україна для мене – це роки юності та студентства, адже я шість років 
проживав у Києві, де навчався в політехнічному університеті. Я можу назва-
ти себе міжнародним студентом, бо також закінчив політехнічний вищий 
навчальний заклад у Будапешті й Польщі», – зауважив Хаджрі Сімохамед.

Андрій Ігорович підкреслив, що ТНЕУ – відкритий до міжнародної співпраці: 
«Нам імпонують люди з цікавими ідеями. Ми охоче підтримуємо міжкультурні 
освітні ініціативи й готові до виокремлення нових векторів співпраці. Наші 
науковці тісто співпрацюють з американськими вищими  навчальними за-
кладами, а також грецькими, польськими. Тому можливість проведення 
інтернаціональних конференцій є дуже цікавою для нас. Це чудова нагода 
обмінятися досвідом з освітянами інших країн, налагодити тісну й ефективну 
співпрацю».  Також ректор наголосив, що у ТНЕУ крім економічних напрямів 
підготовки є і технічні, а для студентів, які не мають змоги приїхати в Україну, 
є можливість дистанційного навчання.

«Ми маємо намір налагодити тісну співпрацю з Тернопільським 
національним економічним університетом, заохочуючи студентів з афри-
канських країн на навчання. Будемо раді, якщо наша молодь навчатиметься 
у Вас на бакалаврських та магістерських програмах. Започаткувавши роботу 
за програмою двох дипломів, ми пишатимемося, якщо африканські студенти 
отримуватимуть диплом вищого навчального закладу України та Марокко. 
Тому пропонуємо створити у ТНЕУ Центр культурного співробітництва, 
де б українські студенти мали можливість більше дізнатися про культуру 
марокканського народу», – сказав Хаджрі Сімохамед.

«Ми готові підписати угоду про співпрацю, тим самим 
засвідчивши наші наміри щодо відкриття Центру культурного 
співробітництва. Тому з радістю будемо навчати іноземних 
студентів і розбудовувати нашу спільну діяльність», – підсумував 
Андрій Ігорович.

Поважний гість вручив ректору Тернопільського 
національного економічного університету подарунок – чайний 
набір, що у Марокко символізує мир і гостинність.

Сподіваємося, що результатом робочої зустрічі стане до-
вготривала й ефективна співпраця.

Наш університет, будучи одним із найпотужніших економічних університетів України, є об’єктом зацікавлення багатьох зарубіжних вищих 
навчальних закладів. З метою налагодження двосторонніх науково-навчальних стосунків 9 грудня 2015 року наш до ТНЕУ завітав уповноваже-
ний представник канцлера та ректора Вищої школи економіки в Бидгощі (Республіка Польща) з питань українсько-польської співпраці доктор 
габілітований, професор Радослав Мушкєта.

Вища школа економіки в Бидгощі – один з найбільших приватних університетів Північної Польщі, що має тісні та результативні відносини 
з багатьма навчальними закладами Західної та Східної Європи, 
Скандинавії.

Відбулася робоча зустріч професора Радослава Мушкєта з прорек-
тором з науково-педагогічної роботи (міжнародна та інформаційна 
діяльність) ТНЕУ Олегом Адамівим, деканом факультету економіки 
та управління Віктором Островерховим, т.в.о. начальника відділу 
міжнародного співробітництва Мар’яною Кузик, в.о. завідувача ка-
федри менеджменту та публічного управління, професором Михай-
лом Шкільняком, професором кафедри менеджменту та публічного 
управління Григорієм Монастирським.

Представник Вищої школи економіки в Бидгощі запропонував 
українській стороні можливі форми співпраці наших університетів у 
сфері подвійних дипломів, стажування викладачів та студентів, участі 
в реалізації міжнародних наукових та освітніх грантів, реалізації спор-
тивного співробітництва. Практичні аспекти виконання зазначених 
напрямків буде обумовлено відповідною угодою між ТНЕУ та  Вищою 
школою економіки в Бидгощі.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

НОВІ ОБРІЇ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТНЕУ

Делегація ТНЕУ у складі проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна 
та інформаційна діяльність) Адаміва Олега Петровича та директора Єреванського 
навчально-наукового інституту Гудратяна Саака Меружановича відвідали другого 
грудня 2015 року Краківський економічний університет – найбільший економічний 
університет Польщі. 

Під час зустрічі з ректором університету проф. Анджеєм Хохолом було обго-
ворено напрями подальшої реалізації програм співпраці в межах діючого договору 
між Тернопільським національним економічним університетом та Краківським 
економічним університетом. 

Зокрема, продовження обміну студентами та викладачами в межах європейських 
програм мобільності, підготовка наукових пропозицій для участі у міжнародних 
грантових програмах, а також, залучення до співпраці в межах європейської програ-
ми Erasmus+ Єреванського навчально-наукового інституту ТНЕУ у ролі партнера з 
Республіки Вірменія. 

Питання співпраці та спільної участі у міжнародних та європейських наукових 
та освітніх проектах були обговорені у Жешівському університеті, який є також 
польським партнером ТНЕУ, з виконувачем обов’язків ректора, проректором з науки, 
проф. Сільвестром Чопеком, який запропонував інтенсифікувати реалізацію програм 
мобільності саме серед викладачів обох університетів.

Міжнародні програми: справи конкретні!
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У рамках реалізації проекту «Україна – 
Норвегія» 7 грудня 2015 року до Тернопільського 

національного економічного університету 
завітали лектори з Королівства Норвегія Лана 
Берґлунґ (Lana Berglung) та Катінка Колсакер 

(Katinka Kolsaker).
Цього ж дня відбулася робоча зустріч гостей з рек-

тором ТНЕУ, доктором економічних наук, професором 
А.І. Крисоватим, у якій також взяли участь директор 
Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій ТНЕУ Оксана Миронівна Десятнюк і до-
цент кафедри фундаментальних та спеціальних 
дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту 
підприємництва та бізнесу ТНЕУ Віталій Володимирович 
Буратинський.

 Андрій Ігорович привітав колег, сказавши: «Радий 
вітати Вас у нашому вищому навчальному закладі. Мене 
тішить, що проект «Україна – Норвегія» є дієвим і актив-
но впроваджується у життя. Співпраця з Вами дає нам 
можливість обмінятися досвідом, звернути увагу на проблемні моменти й разом шукати шляхи їх подолання».

Гості подякували за гостинний прийом і зауважили: «Проект для нас є дуже цікавим. Нам подобається, що Ви залучаєте до 
навчання в університеті військовослужбовців та членів їх сімей, а також використовуєте інноваційні методи при викладанні 
дисциплін. Ми думаємо, що інновації потрібно впроваджувати у різні галузі науки і готові співпрацювати».

Ректор розповів гостям про напрями підготовки, за якими навчають фахівців у ТНЕУ, структуру факультетів, інститутів, 
міжнародні освітні програми, у яких беруть участь науковці Тернопільського національного економічного університету. Крисова-
тий А.І. підкреслив: «Я радий, що разом з норвезькими партнерами ми робимо спільну справу – допомагаємо людям адаптуватися 
до сучасних життєвих реалій, даємо можливість саморозвитку і професійного зростання. Гомер сказав: «Якщо ти навчився 
ходити – це не означає, що ти знаєш куди йти». Впевнений, що, навчаючись на освітніх програмах проекту «Україна – Норвегія», 
наші випускники знайдуть правильний шлях».

Лана Берґлунґ та Катінка Колсакер також прочитали лекцію для студентів та професорсько-викладацького колективу 
ТНЕУ на тему: «Інновації на робочому місці». «Сподіваємося, що цей курс лекцій допоможе Вам розпочати власну справу. Бути 
підприємцем – означає робити помилки, помилки і ще раз помилки, які все ж таки у результаті увінчаються успіхом. У своїй 
діяльності недостатньо лише впроваджувати інноваційні методи, продукти. Потрібно змінити власний підхід і те як Ви думаєте 
про ті чи інші речі. Військовослужбовці є дуже гнучкими та мобільними особистостями, які готові до змін та нового досвіду. 
Ми старатимемося передати Вам знання, які допоможуть у майбутньому кожному реалізувати себе», – зазначили наші колеги.

Лекція норвезьких фахівців була дуже цікавою та пізнавальною. Сподіваємося, що подана інформаціє стане корисною як для 
викладачів, так і для студентів університету, а співпраця у рамках проекту «Україна – Норвегія» і надалі буде результативною 
та довготривалою.

«ІННОВАЦІЇ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ» У РАМКАХ ПРОЕКТУ 
«УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ»

«Маркетинг – це здатність відчувати і передавати 
саме серцебиття бізнесу в словах, папері і чорнилі... а 
тепер у соціальних мережах і не тільки...» Той хто «йде в 
ногу з часом» і завжди готовий вчитися, швидко освоїть 
чи то нову для себе спеціальність, чи то необхідні на-
вички і зможе конкурувати на ринку. Але погодьтеся, 
маркетинг сьогодні потрібно вчити заново і по-новому! 

З чітким розуміння цього, у жовтні-листопаді 2015 
року маркетологами-практиками кафедри міжнародного 
менеджменту і маркетингу Навчально-наукового 
інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. 
Гаврилишина спільно з Coworking–openoffice EVOLUTION 
було запропоновано кардинально інший формат на-
вчання – унікальний у своєму роді проект «Інноваційний 
маркетинг». Мета курсу – надання представникам 
бізнесу практично-орієнтованих знань, а також чітких 
рекомендацій для розвитку підприємницької справи. За 
словами слухачів, які є представниками автомобільної 
дистрибуції, ресторанного бізнесу, ІТ-індустрії та сфери 
дизайну, курс допоміг їм структурувати бізнес, вдоско-
налити свої вміння, позиціонувати свою діяльність як 
бренд, використовувати інноваційні рішення у просуванні 
товарів та послуг, ефективно та без зайвих зусиль розви-
вати власну справу.Після завершення даного курсу учасни-
ки одержали відповідні сертифікати. Віримо, що такий 
тип співпраці фахівців науки та представників бізнесу 
стане фундаментом усебічних  взаємовигідних та систем-
них зв’язків з реальними та потрібними результатами.

«ІННОВАЦІЙНИЙ 
МАРКЕТИНГ»

Враховуючи сучасні закономірності розвитку обліку, потребу у 
фахівцях міжнародного рівня, вимоги європейського та світового 
ринку освітніх послуг на факультеті обліку і аудиту Тернопільського 
національного економічного університету відкрито нову англомовну 
магістерську програму «Міжнародний облік». Керівником магістерської 
програми є д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло 
Романович. Підготовку фахівців здійснюватиме колектив кафедри обліку 
в державному секторі економіки та сфері послуг.                                      

Метою магістерської програми «Міжнародний облік» є підготовка 
фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері бухгал-
терського обліку, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з 
ґрунтовними знаннями міжнародних норм, правил і стандартів. 

Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних 
студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуван-
ням міжнародного досвіду, індивідуальної контактної форми навчання. 

Випускники програми отримають фахові знання, які відповідають 
вимогам та стандартам міжнародних компаній, вмітимуть фор-
мувати консолідовану фінансову звітність, знатимуть особливості 
міжнародного обліку, аналізу та контролю. 

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це забезпечення обліку, кон-
тролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, 
представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, 
обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних 
проектів із зарубіжними партнерами.  Кожен бажаючий з дипломом 
«бакалавра», «спеціаліста», «магістра» будь-якого напряму підготовки  
має можливість отримати вищу освіту міжнародного рівня. 

Ласкаво просимо на навчання за англомовною програмою 
«Міжнародний облік»!

Англомовна магістерська програма 
«МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» запрошує...
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В рамках роботи наукового гуртка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія «Фінансовий простір» 1 грудня 2015 року відбулося засідання 
круглого столу на тему: «Зарубіжний досвід управління фінансами: ризики та можливості для України», учасниками якого 
стали студенти факультету фінансів фахового спрямування «Фінанси».

Ініціатором та модератором наукового заходу виступив керівник навчального курсу «Фінанси зарубіжних країн» доц. 
Горин В. П. Відкривши роботу учасників круглого столу, він наголосив на винятковій важливості та практичній значимості 
ознайомлення із зарубіжним досвідом та пошуку можливостей його імплементації у рамках проведення економічних реформ 
в Україні. Технічну підтримку проведення засідання круглого столу забезпечили Максим Магас і Тарас Романів. До роботи 
заходу долучилися зав. кафедри фінансів ім. С. І. Юрія проф. Кириленко О.П., доц. Гупаловська М.Б., доц. Квасниця О.В., доц. 

Лободіна З.М., викл. Козак Г.І. Доповідачами виступили студенти 3 курсу Олександр Квас, Христина Бурко, Діана Соляник, Ірина Демидюк, Іван 
Підлісний, Іванна Чуплак, Юлія Різник, Анастасія Ткаченко, Оксана Бондарчук, Ірина Грицишина. 

Представлені ними доповіді стосувалися широкого кола питань управління фінансами у зарубіжних країнах, а саме: реформування податкової 
системи; протидії бюджетному дефіциту та вирішення боргової кризи; реформування пенсійної системи; посилення впливу громадськості на 
розвиток державних фінансів; фіскальної децентралізації як методу подолання відцентрових тенденцій; активізації державно-приватного 
партнерства; стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку та ін.  За результатами роботи було визначено пріоритетні напрями 
розвитку фінансової практики, у яких доцільно впроваджувати прогресивний зарубіжний досвід.

«ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ: 
ризики та можливості для України»

 У межах комплексу наукових заходів, присвячених пам’яті видатного українського 
вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, колектив кафедри фінансів ім. С.І. Юрія організував 
інтелектуальну вікторину «Брейн-ринг» на тему: «Україна в системі міжнародних фінансово-
економічних відносин». У вікторині взяли участь команди студентів третього курсу факультету 
фінансів. За найкраще знання окресленої тематики змагалися чотири команди: «Фантастична 
десятка» (студенти групи Ф-31), «Фінансові акули» (студенти групи Ф-32), «Бомки» (студенти 
групи Ф-33), «Спеціалісти» (студенти групи Ф-34).

Модераторами заходу виступили доктор економічних наук, професор Кізима Т.О. та кан-
дидат економічних наук, доцент Мокрицька А. Б.

Питання для батлу стосувалися діяльності і співпраці України з Міжнародним Валют-
ним Фондом, організаціями групи Світового банку, Світової організації торгівлі, групи з роз-
робки фінансових заходів по відмиванню брудних грошей (ФАТФ) та іншими міжнародними 
фінансовими організаціями. 

Під час брейн-рингу студенти проявили високий рівень обізнаності з обраною тематикою, 
ерудованість, кмітливість, уміння працювати у команді.  Загалом, під час проведення гри па-
нувала весела та дружна атмосфера. 

Як гравці, так і організатори отримали велику кількість позитивних емоцій та вражень, 
що свідчить про доцільність проведення подібних заходів, де кожен охочий може випробувати 
свої сили, дізнатися про щось нове та цікаве, а також просто весело і з користю провести час.

Беззаперечними переможцями вікторини стали учасники команди «Фантастична де-
сятка»: Бала О., Бліндер І., Горбатюк І., Грицишина І., Коваль О., Корпан В., Петрушка С., 
Світановська Х., Шимчишин Н., Федів Н. 

Щиро вітаємо переможців та усіх учасників інтелектуальної вікторини!

«УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»

«Фінансове забезпечення реформи адміністративно-територіального устрою України» - так називавлся круглий стіл, 
організований учасниками студентського наукового гуртка кафедри фінансів «Фінансовий простір».

У роботі круглого столу взяли участь студенти 1-5 курсів факультету фінансів, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, 
д.е.н., професор Кириленко О.П., декан факультету фінансів ТНЕУ Кізима А.Я., заступник директора департаменту фінансів 
Тернопільської обласної державної адміністрації, начальник бюджетного управління Чирка Д.М., головний економіст відділу 
аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації, 
аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Марчук А.П., координатор студентського 
наукового гуртка к.е.н., доцент Гупаловська М.Б., к.е.н, доцент Мокрицька А.Б. 
та к.е.н., викл. Козак Г.І.

Відкриваючи захід, Ольга Павлівна Кириленко наголосила, що мета круглого 
столу полягає у теоретичному і практичному дослідженні проблем реформи 
адміністративно-територіального устрою України та її фінансових аспектів, 
а також окресленні шляхів їх вирішення у науково-практичній площині.

Дмитро Михайлович Чирка ознайомив студентів з ходом проведення 
адміністративно-територіальної реформи у Тернопільській області, з осо-
бливостями формування і виконання місцевих бюджетів у 2015 році в умо-
вах бюджетної децентралізації, акцентував увагу на перевагах проведення 
адміністративно-територіальної реформи та охарактеризував можливості 
об’єднаних територіальних громад щодо підвищення їх фінансового забезпечення.

З доповідями виступили студенти 4 курсу факультету фінансів (науковий 
керівник – Козак Г.І.) Іванів Анна, Білобран Анна , Тетяна Яцейко;  Марія Федінчук 
(науковий керівник – Мокрицька А.Б.)

Підсумувала роботу учасників круглого столу Мирослава Богданівна Гупаловсь-
ка, яка відмітила високий рівень підготовки студентів, а також наголосила на 
необхідності подальшого дослідження розглянутих питань заходу з огляду на їх 
актуальність в умовах сьогодення.

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ»
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 Голова Української міжбанківської валютної біржі, д.е.н. професор Анатолій Іванович Гулей 
третього грудня 2015 року зустрівся  з студентами та викладачами нашого університету - в 
рамках спільної програми організації відкритих лекцій відомих банкірів-практиків для молоді 
факультету банківського бізнесу, факультету аграрної економіки та менеджменту та фа-
культету економіки та управління.

 У лекції на тему «Комітет з управління активами і пасивами банку» науковець розглянув 
практичний аспект менеджменту банку з управління активами та пасивами, зазначивши, 
що кожен банк повинен мати власний підхід до управління та стратегічний документ, який 
розробляє наглядова рада; розповів про кризи, які пережила економіка України за останніх 
25 років. Отож, управління активами в банківській системі залишається актуальним і на 
сьогодні.  Для управління активами, лектор запропонував два інструменти: пролонгацію та 
реструктуризацію.

У доповіді було розкрито суть діяльності Комітету з управління активами та пасивами, 
яка зводиться до таких пунктів: є колегіальним органом, функціонує на постійній основі, 
підзвітний правлінню, при голосуванні члени мають рівне право голосу. Діяльність Комітету зумовлена визначити границі допустимих ризиків 
для банку при здійснюваних операціях. Зокрема, до згаданих ризиків у презентації було віднесено наступні їх категорії: ліквідності, процентні, 

валюті, ринкові. Для управління ліквідністю необхідно здійснювати 
аналіз стану ліквідності, встановлювати ліміти надлишку дефіциту 
ліквідності, підготувати і реалізувати план заходів банку в умовах 
виникнення кризи ліквідності. Управління ж процентними ризиками 
веде за собою встановлення лімітів на прийняття процентних ризиків, 
підготовку пропозицій по мінімальному рівню процентної маржі банку 
для наступного її затвердження на правлінні а підготовку пропозицій 
по базовим процентним ставкам. Управління ринковими ризиками по-
кликане встановлювати ліміти на фінансові інструменти, встановлю-
вати граничні розміри збитків та аналізувати стан фінансових ринків і 
приймати рішення щодо доцільності проведення операцій. Управління 
структурою балансу банку  включає: оптимальне розміщення ресурсів 
та фінансових інструментів, аналіз дохідності проведених операцій 
з врахуванням вартості ресурсів, контроль виконання нормативів, 
встановлених НБУ. 

Після лекції студенти та викладачі буквально засипали запитан-
нями А. І. Гулея. Зокрема, слухачі цікавилися, яку модель управління 
використовує банк в практичній діяльності, чи є ймовірність припи-
нення падіння рівня ВВП, який найпесимістичніший прогноз стосовно 
курсу гривні та чи є в Україні перспективи розвитку фондового ринку. 
На завершальному акорді лекції Анатолій Гулей подякував студентам 
та викладачам за зустріч та доречні й змістовні запитання.

Марія Вільшанська, студентка групи ФБС-41

 Голова Української міжбанківської валютної біржі Анатолій  
ГУЛЕЙ прочитав відкриту лекцію студентам ТНЕУ

 «Податково-обліковий батл: разом сильніші» - ділова гра, у якій взяли участь студенти факультету обліку і аудиту та факуль-
тету фінансів.. Кураторами проекту були к.е.н., доцент Назарова Ірина Ярославівна, к.е.н., доцент Денчук Павло Никифорович 
і к.е.н, доцент Маршалок Тарас Ярославович. 

Про важливість організованого заходу свідчить те, що до нього дучилися і поважні гості. Учасників ділової гри привітали про-
ректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Задорожний Зеновій-Михайло Васильович та заступник начальника 
Головного управління ДФС у Тернопільській області, Радник податкової та митної справи І рангу Господарик Сергій Степанович. 
З вступним словом також виступили декан факультету обліку і аудиту, к.е.н., доцент Панасюк Валентина Миколаївна та декан 
факультету фінансів, к.е.н., доцент Кізима Андрій Ярославович. 

Метою гри було закріплення теоретичних знань та  отримання практичних навичок у сфері ведення розрахунків податків 
і зборів, а також формування податкової звітності. У залежності від фахового спрямування факультету у студентів, що бра-
ли участь у діловій грі були різні цілі. Зокрема, завданням 
студентів факультету обліку і аудиту – Мусял Ярослав, Бабій 
Люба,Кізюк Надія – було за допомогою автоматизованої си-
стеми обліку відобразити облік запропонованих їм операцій, 
здійснити розрахунок та нарахування єдиного соціального 
внеску, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану 
вартість та податку на прибуток, а також сформувати 
відповідно до вищенаведених податках звітність до органів 
Державної фіскальної служби. У свою чергу, студенти 
факультету фінансів – Невідома Діана, Лапка Роксоляна, 
Раїнчук Ігор – проводили перевірку правильності розрахунків 
податків і зборів, а також формування податкової звітності. 
Умови ділової гри були максимально наближеними до реальної 
роботи бухгалтерської служби та податкових інспекторів, 
тобто дозволили відобразити взаємодію та співпрацю 
бухгалтерів і податківців. Дана практика свідчить  про 
започаткування нових традицій у стінах Тернопільського 
національного економічного університету, зокрема щодо 
співпраці факультетів задля підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів.За результатами проведеної ділової гри всі учас-
ники отримали цінні подарунки, грамоти та кубки.

«ПОДАТКОВО-ОБЛІКОВИЙ БАТЛ: РАЗОМ СИЛЬНІШІ!»
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Нещодавно завершилося наукове стажування д.е.н., проф. кафедри економічної 
теорії, директора НДІ інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ Олек-
сандра Володимировича Длугопольського у м.Кельн (ФРН). Стажування відбулося 
завдяки отриманому гранту від GESIS Leibnitz Institute of Social Scienceі й було при-
свячене вивченню досвіду функціонування європейських НДІ та проведенню наукового 
дослідження на тему: «Соціальний капітал та економіка добробуту (досвід країн ЄС 
для України)». Співфінансування проекту взяв на себе Фонд «Відродження» за спри-
яння Б. Гаврилишина. 

Стажування тривало упродовж місяця, з 1.11.2015 по 2.12.2015 року, і Длуго-
польський О.В. в якості visitresearcher мав унікальну нагоду познайомитися з фондами 
GESISEUROLAB, отримати доступ до провідних європейських журналів та книг з про-
блем економіки загального добробуту, реалізації соціальної політики, функціонування 
європейських ринків праці, проведення освітніх реформ та науково-дослідних проектів. 
Під час стажування цікавим також було спілкування із дослідниками з Канади, 
Італії, Болгарії, які також у цей період перебували у Кельні на аналогічних грантах. 
Відвідування одного із найстаріших і найвідоміших університетів Європи Cologne 
University, а також Bonn University дозволило ознайомитися з особливостями навчаль-
ного процесу у німецьких ВНЗ, прогресивними методиками викладання економічних 
дисциплін, оцінити якість освіти в Німеччині, що у подальшому дасть можливість 
наслідувати «кращі практики» і у ТНЕУ.

Позитивним результатом отриманого досвіду стала й попередня домовленість про 
співпрацю між GESISEUROLAB та ТНЕУ в рамках спільних досліджень за програмою 
«Horizon 2020», стажування професорсько-викладацького колективу ТНЕУ у Кельні 
(німецькомовні та англомовні програми), проведення спільних симпозіумів, круглих столів 
та конференцій, отримання доступу до європейських аналітичних ресурсів із соціально-
економічних та політичних студій. Для молодих вчених ТНЕУ цей проект відкриває 
європейський науковий простір і дозволяє формувати якісно нові компетентності в 
науково-дослідній роботі, залучати гранти для власної інтелектуальної діяльності та 
здобувати непересічний досвід міжкультурних комунікацій.

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ У GESISEUROLAB
Звідусіль...

    За сприяння директора ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина І. М. Таранова 26 листопада 
2015 року для студентства було організовано он-лайн презентацію програми навчально-
виробничої практики на фермерських/аграрних підприємствах Швейцарії. На даний 
захід були запрошенні студенти ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина та ФАЕМ ТНЕУ.

    Представник агенства «Youth Exchanges Center» Роман Волович розказав про 
індивідуальні можливості мобільності, які надає «Youth Exchanges Center» студентам. 
Учасники ознайомилися з загальною інформацією щодо зазначеної програми, правилами 
та умовами участі.

ОН-ЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ 
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
НА ФЕРМЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
ШВЕЙЦАРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ННІМЕВ 

ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА ТА ФАЕМ

З 6 по 14 грудня 2015 року в Тернопільському національному економічному 
університеті перебував з робочим візитом професор Орхуського університету Б’ярне 
Шліхтер.

 У рамках візиту відбулася низка зустрічей професора Б. Шліхтера з представ-
никами ТНЕУ, а саме з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародна та 
інформаційна діяльність) О.П. Адамівим, директором ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина 
І.М. Тарановим, завідувачем кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу 
О.М. Сохацькою. 

Учасники зустрічей обговорили перспективи подальшого поглиблення співпраці 
між ТНЕУ та Орхуським університетом, зокрема, у сфері стажування викладачів та 
аспірантів, реалізації спільних наукових досліджень, участі в міжнародних науково-
практичних конференціях, організації навчально-наукових візитів. 

Під час цього візиту професор Б. Шліхтер також провів пізнавальний семінар на 
тему: «Public sector values and emergent benefit realization», учасниками якого мали на-
году бути аспіранти ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина.

ПРОФЕСОР ОРХУСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ Б’ЯРНЕ ШЛІХТЕР 

провів пізнавальний семінар для аспірантів

Досвід в Естонській 
бізнес-школі 

переймала делегація 
ТНЕУ

У рамках реалізації партнерського 
проекту №165-2015-А «Відкриття бізнес-
школи при Тернопільському національному 
економічному університеті», що 
фінансується Міністерством закор-
донних справ Естонії, представники 
адміністрації Тернопільської бізнес-школи 
і кафедри міжнародного менеджменту 
та маркетингу відвідали Естонську 
бізнес-школу  (м. Таллінн, Естонія). 

Відповідно до програми навчаль-
ного візиту делегація 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 отримала можливість 
ознайомитися з системою вищої освіти 
в Естонії, діяльністю Естонської агенції 
якості вищої та професійної освіти, 
перейняти досвід колективу Естонської 
бізнес-школи щодо організації процесів 
навчання, підходів до внутрішнього за-
безпечення якості освіти та розвитку 
навчальних програм.
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Сьогоднішні діти повинні бути готові стати рушійною силою, майбутнім нашої держа-
ви. Саме це майбутнє закладається сьогодні у Тернопільському національному економічному 
університеті – навчальному закладі, де реалізуються найсучасніші освітні проекти. 

Навчання в університеті дітей віком від 6 до 16 років вже стало реальністю, адже 18 
листопада у ТНЕУ на базі  ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ за підтримки ректора на-
шого університету, доктора економічних наук, професора А.І.Крисоватого  відбулася урочиста 
інаугурація Міжнародного дитячого університету «OECONOMUS». 

Понад 180 дітей виявили бажання стати слухачами новоствореного університету при 
прогнозованій кількості учасників 50 осіб. Саме цих дітей було запрошено взяти участь у заходах 
приурочених відкриттю Міжнародного дитячого університету «OECONOMUS». 

Присутніх привітав директор ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина Ігор Михайлович Таранов 
та представив концепцію створення дитячого університету. Ігор Михайлович зазначив, що 
вперше на території України стартував такий новітній пілотний освітній проект як одна 
зі складових програми Європейської комісії LLP. Участь у проекті безкоштовна, навчання 
здійснюватиметься на 5-ти факультетах: міжнародного туризму; міжнародного бізнесу; 
міжнародного менеджменту і маркетингу; іноземних мов; міжнародної економіки. Навчання 
буде проводитися найкращими вченими та фахівцями ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ, 
а також партнерськими кафедрами, закордонними фахівцями та студентами інституту.

На урочисту інаугурацію було запрошено представника Благодійного Фонду Богдана Гаври-
лишина Ольгу Мелих – керівника асоціації програми «Молодь змінить Україну»,  яка привітала 
учасників дитячого університету та вручила сертифікати на призначення іменної стипендії 
Богдана Гаврилишина стипендіатам інституту – С.Абрамику та В.Круцьку

Серед почесних гостей заходу були: заступник міського голови Тернополя Л. О. Бицюра, 
заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради з наукової роботи 
Гайда Наталія Володимирівна, які висловили свою підтримку та захоплення даним проектом.

Ректор міжнародного дитячого «OECONOMUS» Вишневський Богдан зачитав текст 
урочистої обіцянки, а усі «новоспечені» слухачі пообіцяли розвивати нові захоплення, здобувати 
нові знання та отримувати новий життєвий досвід. Опісля деканам факультетів вручили 
залікові книжки юних студентів.

На знак приналежності ТНЕУ до елітних університетів Європи та світу студентка 1-го 
курсу ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ Ю.Мудра виконала під акомпанемент фортепіано 
латинською мовою міжнародний студентський гімн Гаудеамус. Зал вибухнув оплесками, адже 
в ТНЕУ вперше пісня виконувалася живою оперною партією. 

Незабутності святу надали також виступ Османа Чернора, іноземного студента ННІМЕВ 
ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ зі Сьєра Леоне, який виконав відомий шлягер «Червона рута» 
українською мовою.

Насамкінець студенти 1-го курсу інституту виконали фінальну композицію: мільйон сер-
дець – одне биття, міжнародний – це сім’я. Сотні маленьких сердець розлетілися по сцені у 
кольорах логотипу ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ.

Гадаємо, процедура інавгурації лише підтвердила, що наші студенти зробили хороший 
вибір, адже навчаючись тут, крім нових знань, вони отримають заохочення до реалізації себе 
в житті та світі.

(За матеріалами міжнародного тренінг-центру ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина)

"Студентська Ліра"
розкриває таланти...

Щороку кілька днів поспіль творчо 
обдарована молодь нашого університету 
представляє свої таланти на фестивалі-
конкурсі «Студентська ліра». У 2015 р. в 
останній змагальний день своє мистецт-
во, суцвіття талантів презентували 
юридичний факультет та факультет 
економіки та управління. Це був дійсно за-
хоплюючий день, адже обидва факульте-
ти показали дивовижні концертні номери 
і заслужено вели боротьбу за перемогу. 

До останньої хвилини фестивалю ми 
не знали переможця, навіть журі було 
важко визначитися, емоції зашкалювали, 
атмосфера була вражаючою. 

Щиро хочеться подякувати журі, 
яке чесно  оцінило команди факультетів-
конкурсантів, а до його складу входи-
ли: голова – Оксана Дереворіз: заслу-
жений працівник культури України, 
член національної хореографічної спілки 
України, директор Тернопільської 
приватної хореографічної школи «Квіти 
життя», керівник центру розвитку 
культури та мистецтва агрохолдингу 
«Мрія», балетмейстер творчого тан-
дему зразкового аматорського ансамблю 
танцю «Первоцвіт» та аматорського 
ансамблю танцю «Мрія»; члени журі: 
Наталія Задорожна – заступник началь-
ника управління культури і мистецтв 
Тернопільської міської ради; Павло Баган 
– музикант, співак, художній керівник 
гурту «Крута вежа»; Майкл Беррі – му-
зикант, співак, композитор, ведучий, 
півфіналіст «Нової хвилі – 2015»; Сергій 
Лещук – музикант, співак, бас-гітарист 
гурту «Де край», учасник телевізійного 
проекту «Ліга сміху», учасник команди 
КВН «VIP Тернопіль»; Оксана Корзун – 
співачка, автор текстів пісень, артистка 
театру і кіно, лауреат міжнародних 
та всеукраїнських фестивалів та 
телепроектів.

Хочемо також подякувати усім фа-
культетам за прекрасний рівень творчої 
майстерності, а також любов до своєї 
рідної альма-матер, адже такої феєрії 
талантів немає в жодному університеті. 

А тепер назвемо переможців: ІІІ місце 
посіли: факультет банківського бізнесу 
та факультет обліку і аудиту, котрі 
отримали грошові премії та солодкі по-
дарунки від ректора ТНЕУ, професора 
А.І. Крисоватого, цінні та солодкі по-
дарунки від первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ; ІІ місце 
– юридичний факультет та факуль-
тет фінансів, котрі отримали грошові 
премії, солодкі подарунки від ректора 
університету, цінні та солодкі подарунки 
від первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ, а перемогу здобув фа-
культет економіки та управління, що 
отримав перехідний кубок переможця 
«Студентської ліри – 2015», грошову ви-
нагороду, цінний подарунок та солодкий 
подарунок від первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ (голова – Ан-
тон Шевчук).

Вітаємо переможців і бажаємо усім 
факультетам ТНЕУ успіхів, а також 
невсипущої праці на стрімких стежинках 
до вершин творчості! Хай щастить!

Міжнародний дитячий університет 
«OECONOMUS»

на базі ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ
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 Науково-розважальний захід брейн-ринг «Цікавий світ право-
знавства», організований за розпорядженням голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації та з ініціативи адміністрації ЮФ 
ТНЕУ, відбувся сьомого грудня 2015 року в приміщенні юридичного 
факультету ТНЕУ 

У грі взяли участь учні 13 шкіл м. Тернополя, а також Заліщицька 
державна гімназія. На захід також завітали поважні гості, зокрема 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради  Л.О. Бицюра, а також начальник Головного територіального 
управління юстиції у Тернопільській області  Е.С. Кольцов.

Усі учасники фінального туру отримали заохочувальні призи, 
однак переможцем брейн-рингу «Цікавий світ правознавства» чле-
нами журі визнано команду ЗОШ №5 м. Тернополя, представники 
якої отримали перехідний  кубок «Ректора ТНЕУ». Друге місце в 
інтелектуальному змаганні виборола ЗОШ №24 м. Тернополя, а 
третє – Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка. У номінації 
«Найкреативніший підхід до вирішення завдань» відзначено команду 
ЗОШ №2 м. Тернополя, у номінації «Найцікавіше представлення 
команди» – ЗОШ №28 м. Тернополя, а у номінації «Найактивніша 
команда» – ЗОШ №3 м. Тернополя.

Захід відбувся у дружній атмосфері та з домовленістю зустрітися у наступному році на брейн-ринзі «Цікавий світ право-
знавства – 2016».

«ЦІКАВИЙ СВІТ ПРАВОЗНАВСТВА»

Напередодні Міжнародного Дня прав людини колектив кафе-
дри теорії та історії держави і права юридичного факультету 
ТНЕУ спільно з Тернопільською міською громадською організацією 
«Правозахисна організація «Аквітас» та Тернопільським осередком 
Ліги студентів Асоціації правників України, організували зустріч 
студентів юридичного факультету з суддею Господарського суду 
Тернопільської області Гевком Володимиром Львовичем. Захід присвя-
тили дуже цікавій та актуальній темі: «Вплив рішень Європейського 
Суду з прав людини на судову систему України». У читальному залі 
працівники бібліотеки юридичного факультету ТНЕУ сформували 
тематичну виставку літератури для учасників заходу. 

Володимир Львович  розповів  про Європейський суд з прав людини 
(його виникнення, діяльність, основні правові позиції, про порядок 
звернення до нього та процедуру розгляду ним скарг), акцентувавши  увагу на основних 
проблемах, що ускладнюють застосування судами рішень ЄСПЛ, серед яких, чм не 
найперше місце займає відсутність офіційного перекладу рішень. 

Активну участь в обговоренні теми взяли студенти, які, водночас, користуючись 
можливістю поспілкуватися із суддею безпосередньо, запитували гостя і про рівень 
кваліфікації суддівського корпусу, і про можливість виборності суддів, і багато інших.

 Студенти і викладачі щиро подякували Володимиру Львовичу за цікаву розповідь, 
сподіваючись на подальшу співпрацю та поглиблення зв’язків між представниками 
теорії та практики юриспруденції.

Про «Вплив рішень Європейського Суду з 
прав  людини на судову  систему України» 
розповів студентам юридичного факультету 

суддя Господарського суду Тернопільської області

З нагоди проведення тижня правових знань і з ініціативи колективу кафедри 
міжнародного права та європейської інтеграції 2 грудня 2015 року на юридичному 
факультеті ТНЕУ відбувся круглий стіл, тематика якого була присвячена актуальним 
проблемам сучасного міжнародного права.

У роботі наукового заходу взяли участь студенти юридичного факультету, а та-
кож професорсько-викладацький колектив. Студенти обговорили питання адаптації 
законодавства України до права Європейського союзу у сфері захисту прав споживачів 
(доповідач – Олійник Юрій, ПР-43), статусу біженців та їх правового захисту (Дми-
тренко Тарас, ПР-41), впливу міграційних процесів на Європу (Соловій Каріна, ПР-32), 
міжнародного тероризму (Микиташ Юлія, ПРм - 11).

Окремі доповіді викликали активну дискусію, адже стосувалися глобальних проблем 
сучасного міжнародного права, над вирішенням яких і досі міркують як теоретики, 
так і практики.

Завершуючи захід молодь ЮФ висловила бажання і надалі зустрічатися й 
спілкуватися на актуальні теми у такому форматі. 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВА ОБГОВОРИЛИ СТУДЕНТИ ТА 

ВИКЛАДАЧІ ЮРИДИЧНОГО 

Вісті з юридичного факультету

10 грудня - Міжнародний День Прав людини

Чудовий настрій, дружнє оточення, 
приємне спілкування, неповторні краєвиди 
– усе це студенти юридичного факультету 
ТНЕУ відчули, побувавши у Карпатах. 

Упродовж трьох днів молодь разом з 
деканом юридичного факультету Банахом 
Сергієм Володимировичем, заступником 
декана Сломою Валентиною Миколаївною, 
завідувачем кафедри міжнародного права 
та європейської інтеграції Жукорською 
Яриною Михайлівною, професором кафед-
ри документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства Щербяком 
Юрієм Адамовичем та старшим викла-
дачем кафедри цивільного права і процесу 
Гнатів Оксаною Богданівною активно 
відпочивали та насолоджувалися мальов-
ничими краєвидами Карпат на олімпійській 
навчально-спортивній базі «Заросляк». 

Поїздка була надзвичайно насиченою, 
екстремальною та захоплюючою: сту-
денти та викладачі жили вдалині від 
цивілізації біля підніжжя Говерли. Не-
зважаючи на погодні умови, студентам 
та їх наставникам вдалося підкорити вер-
шину, а прапор юридичного факультету 
замайорів на найвищій точці Українських 
Карпат! Все хороше швидко закінчується, 
однак ця подорож назавжди залишиться 
в серцях юнаків та дівчат. 

Молодь ЮФ щиро дякує найкращій 
адміністрації юридичного факультету 
та усім, хто організував і підтримав 
можливість відвідати Українські Карпати.

ГОВЕРЛУ 
підкорили юристи!  
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У Тернопільській ЗОШ I-III ст. 
№16 ім. В. Левицького 29 листопада 
2015 року  відбувся обласний етап XVІ 
Міжнародного конкурсу з української мови 
ім. Петра Яцика. Конкурс спрямований 
на підтримку рідної мови й проводиться 
з метою привернення уваги світового 
українства до проблем української мови, 
необхідності її вивчення й розвитку, про-
паганди та популяризації. 

У відкритті цього заходу взяли 
участь представники департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, 
науково-педагогічні працівники, учні 
та їх батьки. Конкурсантів вітали 
директор департаменту освіти і на-
уки облдержадміністрації Любомир 
Крупа, який наголосив на важливості 
рідної мови у житті кожного українця, 
а щирим художнім словом і прони-
кливою ліричною піснею – учасники 
художньої самодіяльності навчального за-
кладу, в якому проводився мовний турнір. 
Запропоновані конкурсні творчі завдання 
виконували 174 учні загальноосвітніх і 
професійно-технічних та 55 студентів 
вищих навчальних закладів області.

 За спільним рішенням членів журі 
диплом І ступеня отримала студент-
ка спеціальності документознавство та 
інформаційна діяльність юридичного фа-
культету Тернопільського національного 
економічного університету Філімонова Аліна.

 Щиро вітаємо нашу студентку й 
бажаємо натхнення до нових досягнень 
і перемог.

Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

 ДИПЛОМ I СТУПЕНЯ 
НА КОНКУРСІ З РІДНОЇ 

МОВИ отримала 
студентка групи ДІД-41 

Аліна Філімонова!

Колектив кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства юридичного факультету Тернопільського національного економічного 
університету провів третього грудня 2015 року Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Документ у збереженні індивідуальної / соціальної пам’яті».

До роботи учасників конференції долучилися науковці Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, Донецького національного 
університету, Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка, а також колеги з державного архіву Тернопільської області, Обласної 
бібліотеки для молоді (м. Тернопіль) і Літературно-меморіального музею Богдана 
Лепкого (м. Бережани). Приємно, що активними учасниками наукового заходу стали 
студенти спеціальності «Документознаство та інформаційна діяльність».

Привітав учасників проректор з наукової роботи ТНЕУ, доктор економічних наук, 
професор Зеновій-Михайло Васильович Задорожний та завідувач кафедри документоз-
навства, інформаційної діяльності та українознавства Оксана Євгенівна Гомотюк.

Упродовж пленарного засідання колеги обговорювали такі теми: мовленнєвий код у 
комунікативному акті автора і читача в структурі наукового тексту, використання 
сучасних інформаційних технологій для збереження соціальної пам’яті суспільства, по-
няття національної ідентичності у сучасній гуманітаристиці, проблема ідентичності 
у глобалізованому світі, історична складова документознавчої освіти.

По завершенні обговорення учасники конференції розпочали роботу в секціях. У 
рамках заходу працювали п’ять секцій:  Секція №1 «Інформаційний потенціал до-
кумента як історичного джерела» (Модератор – Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор 
історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності 
та українознавства ТНЕУ);  Секція №2 «Мова як код соціальної пам’яті» (Модератор 
– Шкіцька Ірина Юріївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри документознав-
ства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ); Секція №3 «Пам’ять у 
формуванні ідентичності та культури» (Модератор – Щербяк Юрій Адамович – док-
тор педагогічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності 
та українознавства ТНЕУ); Секція №4 «Інститути соціальної пам’яті (бібліотеки, 
архіви, музеї) у глобалізованому світі» (Модератор – Білик Надія Іванівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 

українознавства ТНЕУ);  
Секція №5 «Документальнв 
спадщина української діаспори 
у збереженні соціальної 
пам’яті» (Модератор – Лаза-
рович Микола Васильович, док-
тор політичних наук, доцент 
кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та 
українознавства ТНЕУ). 

Ро бо т а  у ч а с н и к і в 
конференції була плідною та 
ефективною. Сподіваємося, 
що усі напрацювання згодом 
будуть реалізовані.

«ДОКУМЕНТ У ЗБЕРЕЖЕННІ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ / СОЦІАЛЬНОЇ 

ПАМ'ЯТІ»

Студенти факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського 
національного економічного університету отримали безкоштовний доступ до 
інструментів Microsoft Azure. Microsoft Azure — операційна система корпорації 
Microsoft, призначена для розробників в області хмарних обчислень.

Можливість такого доступу передбачено грантом Microsoft Azure Educator Grant 
Award, який нещодавно здобула к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Струбицька 
І.П. Educator Grant – це програма, призначена для надання доступу до Microsoft Azure 
професорам коледжів та університетів, що викладають дисципліни для студентів 
старших курсів. 

У рамках цієї програми факультети, в навчальних планах яких є вивчення Azure, 
отримують підписки для використання Microsoft Azure в якості наочного посібника 
в процесі навчання.

Ірина Павлівна викладає курс «Сloud-технології» для студентів 5 курсу 
спеціальностей «Програмне забезпечення систем» та «Інженерія програмного за-
безпечення». Доступ до такого інструментарію є вагомим практичним підґрунтям 
викладу теоретичного матеріалу з цього предмету. 

У рамках гранту викладач курсу отримала річний безкоштовний доступ до Microsoft 
Azure, а для 30 студентів передбачено безоплатний доступ на 6 місяців. Зазначимо, що 
для своїх користувачів Microsoft продає ці послуги за 250$/місяць для Educator Passes 
та 100$/місяць для Student Passes. Загальна сума гранту – 21 000 $.

Безкоштовний доступ до інструментів 
Microsoft Azure мають студенти ФКІТ нашого університету!
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Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам 
– відмінникам навчання  двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом 
місяця після її закінчення. Кандидати на її отримання висуваються вищими навчаль-
ними закладами за погодженою з органом студентського самоврядування пропозицією 
вченої ради. Стипендію у розмірі 1100 гривень отримуватиме від Кабінету Міністрів 
України студентка ФЕУ Юлія Миронова:

 - Минулого семестру,  навіть не підозрюючи, що таке можливо, я подала заявку 
на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. Шалений конкурс студентів 
зі всієї України, і я серед небагатьох, хто її отримав. Зусиль докладено  чимало: різні 
конференції, публікації, тези, наукова робота, активність на факультеті та посада 
студентського декана – враховувалися усі критерії наукового і громадського життя. 
Нелегкими були ці навчальні роки, але воно того вартує. Тому, студентство, нехай 
терпіння та наснага не полишають Вас, а творчі ідеї будуть втілені в життя. 

Вперед, до нових мрій, до впевнених звершень, до життєвих вершин!!!

На даному етапі свого життя 
я задоволена тим, що можу навча-
тися в ТНЕУ. Вперше про Україну 
я дізналася з телебачення і мені 
було цікаво на власні очі побачити 
цю країну. Протягом одного року я 
навчалася у Львові, але мої друзі по-
рекомендували мені ТНЕУ, адже саме 
тут створюють всі умови для ком-
фортного перебування та успішного 
навчання студентів. Сьогодні я навча-
юся у ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина – 
найпопулярнішому інституті ТНЕУ, 
де навчається чимало іноземних 
студентів. Дуже швидко я вивчила 
українську мову, а моїми одногрупни-
ками стали українські студенти. Я 
задоволена високим та якісним рівнем освіти. Тут дуже приємні, відкриті, 
щирі люди, панує сприятлива атмосфера для навчання. 

Мені дуже сподобалося місто, гарні краєвиди, культура та неквапливий 
спосіб життя. Навчаючись тисячі кілометрів від своєї сім’ї, я почуваю себе 
наче вдома, адже мене підтримують одногрупники, викладачі та українські 
друзі, які стали моєю ріднею за роки навчання.

Моя мрія втілилась: я вчусь в одному з найкращих інститутів ТНЕУ, 
познайомилася з багатьма чудовими людьми, без яких уже не уявляю своє 
подальше життя.

Джоанна Аргельо (з Еквадору), 
студентка гр. МАУБ – 41, ННІМЕВ ім. Б.Д. гаврилишина

Стипендію Кабінету Міністрів України отримує 
студентка ФЕУ Юлія Миронова!

Дарунок Долі Османа Камара

У Тернопільському національному економічному університеті відбулася виставка 
соціального фото першокурсниці юридичного факультету Наталії Яворської, на якій представ-
лено 52 роботи, кожна з яких – окрема історія. У деяких - глибокий зміст, який налаштовує 
на філософські роздуми і змушує уважніше споглядати довколишній світ.

Експозиції розділені на дві частини. З однієї сторони розміщені фотографії дітей, а з іншої 
– людей старшого віку.

- Враження від виставки дуже хороші! Не очікувала, що її відвідає стільки людей! Думала, 
прийде переважно молодь, але на відкриття прийшли і старші люди. Також були присутні 
мої викладачі, мій вчитель з 
фотографіїї Василь Стриж-
ко; проректор університету, 
професор Василь Брич, декан 
юридичного факультету Сергій 

Банах, головний спеціаліст Тернопільського обласного  центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олена Магдій, голова 
первинної профспілкової організації студентів університету Антон 
Шевчук. На цій виставці соціальних фоторобіт я хотіла прове-
сти паралель між людьми старшого віку і дітками», – розповіла 
Наталія Яворська.

Наталя  - переможниця багатьох міжнародних, всеукраїнських, 
місцевих фотоконкурсів. Так на міжнародній виставці дитячої 
художньої творчості в Лідіце (Чехія) її фруктово-овочеві натюр-
морти визнані в числі кращих робіт з 28 тисяч фотографій із 
77 країн світу.  Вже встигла взяти участь в університетському  
фотоконкурсі «Я і літо», де завоювала почесне перше місце.

Фотовиставка талановитої першокурсниці  «Обмануті часом»

Студентські будні

Моя мрія здійснилася - я навчаюся в 
найкращому університеті!

Ми інколи  
отримуємо 
в і д  Д о л і 
чудові дарун-
ки і просто 
зобов’язані 
ними скори-
с т а т и с я . 
Так і я ско-
р и с т а в с я 
можливістю 
навчатися 
в Україні, а 
саме в ТНЕУ, 

в  Н Н І М Е В 
ім.Б.Гаврилишина. Навчання тут - це шанс ста-
ти  добрим спеціалістом у своїй професійній галузі, 
після чого отримані навички використати у мої 
й країні. За час навчання я познайомився з багатьма 
цікавими людьми, і тепер у мене багато нових друзів 
з інших країн, з якими разом навчаємося. Часто вони 
цікавляться моєю країною, культурою і традиціями. 
За час навчання та проживання у Тернополі я вивчив 
українську мову і тепер можу не тільки розмовляти, 
а й писати мовою Великого Кобзаря Т.Г.Гевченка. 
Саме мелодійність української мови спонукала мене  
самотужки навчитися співати українські пісні під 
акомпанемент труби. Неодноразово я був учасником 
студентських виступів та концертів. Одног разу я 
виконував на трубі  Гімн України, а друзі зняли відео 
мого виконання і виклали його в мережі Інтернет. 
Наступного ранку я прокинувся відомим - мене 
підтримували люди звідусіль.  Українка, яка на 
той час перебувала в США, написала, що вона буде 
щаслива познайомитися зі мною і надіслала пісню 
«Червона рута», яка мені дуже сподобалася. Така 
увага надихнула мене на вивчення нових українських 
пісень. Тепер маю можливість безкоштовно брати 
уроки музики в Тернопільському музичному училищі. 

Я мрію взяти участь у телевізійних шоу-про-
грамах «Х-Фактор» та «Україна має талант». А 
ще дуже хочу виступити на День Незалежності 
- 24 серпня - у Києві і продемонструвати усім свою 
любов до України.

Осман Камара (зі Сьєрра-Лєоне), 
студент гр.КНУАП-21 ННІМЕВ ім.Б.Гаврилишина
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«У СВІТІ МУДРОСТІ»
 У Коледжі економіки, права та 

інформаційних технологій  ТНЕУ першого  
грудня відбулася олімпіада з філософії «У 
світі мудрості», приурочена Міжнародному 
дню філософії. До участі у змаганнях були 
запрошені  студенти 2-го курсу Тернопільського, 
Чортківського та Вінницького коледжів. Сту-
денти отримали чудовий шанс не лише про-
демонструвати і підтвердити свої знання, а 
й отримати позитивні емоції та хороший 
настрій, який так потрібен їм перед початком 
іспитів. 

В олімпіаді брали участь 5 команд, 
учасників змагань оцінювало журі у складі ди-
ректора КЕПІТ О.Л.Шашкевича та викладачів 
філософії  Г.О. Орендарчук і О.Є.Меліш. 

Отже,  перше місце виборола команда 
Чортківського КЕПа «Бунт» (272 бали), друге 
місце розділили команди Тернопільського 
КЕПІТ:  «Античні мислителі» (245 балів) 
та «Мислителі ХХІ століття» (245 балів). 
Третє місце зайняли команди Тернопільського 
коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій:  «Реформатори» (241 бал) 
та Вінницького коледжу економіки та 
підприємництва «Вікторія» (225 балів). 

Усі учасники олімпіади заслуговують 
похвалу, бо їм вдалося продемонстрували 
свої інтелектуальні здібності, здатність до 
логічного мислення, креативність, уміння 
працювати в команді, боротись за перемогу в 
Любові до Мудрості. 

Міжнародний день філософії
 «Що є філософія? 

Відповідь: перебувати на самоті із собою, із собою вміти вести розмову”. 
григорій Сковорода

 Починаючи з 2002 року, за регламентом ЮНЕСКО в третій четвер листопада в Україні 
відзначається Міжнародний день філософії (Всесвітній День Філософії). 

 Генеральний директор ЮНЕСКО Коітіро Мацуура (2004) запропонував у цей день 
поміркувати про те, що ми робимо, які наші дії, чому ми чинимо так, а не інакше, критично по-
дивитися на те, якими ми стали, нехай цей день стане днем роздумів над етичними наслідками 
наших вчинків, над тими результатами наших рішень, яких ми не очікували. Сьогодні варто 
всім звернутися до філософії, до обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, які 
проходять зараз, долучати людей до філософської спадщини, стимулювати до дискусій та 
обговорень тем, які постають сьогодні перед соціуом. 

Щорічно кафедра філософії та політології нашого університету бере участь у святкуванні 
Всесвітнього Дня Філософії. Під керівництво завідувача кафедри філософії та політології профе-
сора, д.філос.н. Тетяни Вікторівни Гончарук було організовано та проведено наукову студентську 
конференцію на тему: «Людиновимірна сутність економіки». Участь у конференції взяли студен-
ти всіх факультетів ТНЕУ. Студентські наукові роботи, які були виголошені упродовж заходу, 
будуть надруковані у кафедральному збірнику «Світоглядні та соціокультурні засади формування 
модерної нації».   З ініціативи доцента кафедри Гнасевич Н.В. на юридичному факультеті та 
факультеті комп’ютерних інформаційних технологій було проведено філософську олімпіаду. 

 Для студентів груп СР-11, ПС-11, ДІД-11 та ДІД-12 доцент Шумка М.Л. прочитала лекцію 
на тему: «Філософія для життя». 

Студенти факультетів економіки і управління, обліку та аудиту разом і викладачем Н.В. 
Джуглою взяли участь у дискусії на тему: «Не до успіху прагни, а до того, щоб твоє життя 
мало смисл» (Альберт Ейнштейн). Цікавим та змістовним було заняття під керівництвом 
доцента Р.Ю. Чигура, який організував перегляд кінофрагментів майстрів українського кіно 
– Миколайчука, Параджанова, Іллєнка про долю людини і нації, співвідношення вічного і по-
всякденного, минуле України. Викладачі кафедри філософії та політології намагалися зробити 
філософію ближчою кожному, усім тим, хто прагне досліджувати фундаметальні істини, 
критично мислити, працювати творчо, цікавитись самим собою та світом, у якому ми живемо. 

Тетяна гончарук, професор, д.філос.н, 
завідувач кафедри філософії та політології ТНЕУ

ПЕРЕМОГА – 
це завжди рух вперед!

В університеті на конкурсі краси студент-
ки боролися за титул «СтудМіс ТНЕУ 2016». 
Корону красуні виборола студентка ФЕУ 
Василина Слебедюк: 

- Для мене участь у конкурсах краси – це 
шанс змусити себе й інших по-новому по-
дивитися на себе. Особисто для мене це 
перший конкурс краси? і від участі у ньому я 
отримала величезний досвід та упевненість у 
своїх починаннях. На мою думку, хоча би раз у 
житті кожна дівчина повинна спробувати 
взяти участь у конкурсі краси.

Існує незаперечна істина: «Краса врятує 
світ». Кожний розуміє її по-своєму, і залежить 
це від того, у чому саме він вбачає силу краси. 
Для мене сила життєдайної краси міститься 
у злитті воєдино зовнішньої та внутрішньої 
краси самої людини. Тільки така особистість 
здатна збагачувати життя суспільства, 
віддаючи йому все найкраще, що в ній є. І варто 
завжди пам’ятати, що зовнішній вигляд є 
відбитком внутрішнього стану.

Я надзвичайно щаслива, що здобула ти-
тул «СтудМіс ТНЕУ 2016», Для мене велика 
честь мати звання найкрасивішої дівчини 
університету, адже всі учасниці були гідні 
перемоги і шанси на перемогу у всіх були 
рівними. «СтудМіс ТНЕУ» — це перший мій 
досвід у конкурсах краси. Далі у моїх планах 
продовжувати працювати над собою, не зу-
пинятися на досягнутому і гідно представити 
Тернопільський національний економічний 
університет на конкурсі краси «СтудМіс 
Тернопіль 2016».

Василина Слебедюк, студентка ФЕУ

Студенти-першокурсники спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 
16 листопада 2015 року відвідали Музей історії  Тернопільського національного економічного 
університету. Захід був приурочений завершенню лекцій із дисципліни «Корпоративна культура» 
під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри ДІДУ Білик Надії Іванівни.

Нас вразила дивовижна розповідь директора Музею Віталія Григоровича Михайлиці, було 
відчутно, що він залюблений у свою роботу. В Музеї історії ТНЕУ представлено яскраві речові 
та документальні матеріали, які відображають історію та основні напрями діяльності ви-
щого навчального закладу. Студенти прослідковували основні віхи становлення альма-матер 
за 50 років: від невеличкого філіалу Київського інституту народного господарства до звання 
Тернопільського національного економічного університету. 

Багато відомих політиків, економістів, банкірів, фінансистів, юристів здобували освіту 
в нашому навчальному закладі. Серед них В.А. Ющенко – Президент України (2004–2010 рр.).

Першокурсникам екскурсія дуже сподобалася, адже розповідь директора Музею була цікавою, 
пізнавальною і корисною для кожного з нас.

 Я з гордістю називаю себе студенткою Тернопільського національного економічного 
університету, який має таку славну історію розвитку.

Ми з одногрупниками вдячні Віталію Григоровичу та Надії Іванівні за корисну та цікаву 
екскурсію до Музею історії ТНЕУ.

Музей історії ТНЕУ 
очима першокурсників-документознаців
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 Девізом студентського наукового товариства 
кафедри міжнародного бізнесу і туризму 

«Прометеї менеджменту» є вислів: 
«Менеджмент, який не прагне до оновлення, 

приречений на поразку». 
2 грудня  2015 року на розширеному засіданні студентського науко-

вого товариства відбулися вибори нового голови. 
Почесними гостями зустрічі були: завідувач кафедри міжнародного бізнесу 

і туризму кандидат економічних наук, доцент А.М. Тибінь; заступник дирек-
тора ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, кандидат економічних наук, доцент Б.А. 
Камінський; координатор діяльності СНТ кандидат економічних наук, старший 
викладач М.Б. Нагара, кандидат економічних наук, доцент О.Я. Гугул, голова СНТ 
кафедри Ю.О. Луців.

Засідання наукового товариства  розпочалося із вітального слова Анатолія 
Михайловича Тибіня, який підкреслив важливість наукових розробок у сфері 
міжнародного бізнесу та менеджменту, що сприятиме успішній діяльності 
підприємств в сучасних умовах конкурентної боротьби.

Богдан Адамович Камінський розповів про перспективи участі студентів та 
викладачів у міжнародних проектах та грантах, що дасть можливість відстояти 
власну позицію на міжнародній науковій арені.  Марина Борисівна Нагара додала, що співпрацювати з іноземними вузами неможливо без вільного 
володіння іноземними мовами. Тому наголосила, що «Знання іноземної мови  – це «віза» у міжнародну наукову спільноту».

Оксана Ярославівна Гугул зауважила, що наукові здібності у студентів потрібно розвивати постійно, починаючи з першого курсу навчання.  
Юлія Луців, студентка групи МАУБ-41 прозвітувала про роботу СНТ «Прометеї менеджменту» у 2014-2015 рр. З ініціативи учасників сту-

дентського наукового товариства були проведені такі заходи: круглий стіл на тему: «Податковий менеджмент і підприємництво – гармонійна 
єдність чи боротьба  протилежностей»; екскурсія в Головне управління міндоходів у Тернопільській області; тренінги на тему: «Емоційний 
інтелект в сучасному бізнесі»; «Успішний бізнес-план» за участю власника НК «Алюр» Богдана Цупера.

За результатами виборів новою головою СНТ «Прометеї менеджменту» було обрано студентку групи Т-32 Анастасію Лісовську, яка розповіла 
про перспективи розвитку товариства, окреслила план науково-пізнавальних заходів на 2015-2016 н.р.

Адміністрація ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, колектив кафедри міжнародного бізнесу і туризму, учасники СНТ «Прометеї менеджменту» 
щиро вітають Настю із новою посадою та бажають творчого натхнення, рішучості і нових здобутків!

Юрій Моргун, студент групи Т-32

Студентське наукове товариство «ПРОМЕТЕЇ 
МЕНЕДЖМЕНТУ» обрали нового очільника!

 Говорять, що людина вільна у виборі лише першого кроку, а всі решта за-
лежать від нього. Успішним він буде, чи ні – питання часу. Головне – це віра 
у власні можливості та сили, відсутність страху перед випробуваннями та 
лабіринтами життя. 

Я з гордістю можу сказати, що зробила правильний крок у своєму житті, 
вступивши до Тернопільського національного економічного університету. На-
вчаючись на факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту я зрозуміла 
формулу успіху, до якої входять три складові: ґрунтовні знання, стійка 
наполегливість та непохитна віра у власні сили. ВЗ плином часу до своєї 
формули успіху я додала ще один елемент – щасливий випадок, шанс. Хоча 
переконана, випадок може трапитись в житті лише підготовленої людини, 
яка планує цілеспрямовано, діє позитивно та добивається всього завзято. Щас-
ливим випадком для мене була перемога у конкурсному відборі програми “Ста-
жування у Верховній Раді України”. Я пройшла річне стажування у Комітеті 
закордонних справ, який займається налагодженням міжпарламентських 
зв’язків, організацією міжнародних зустрічей та переговорів, співставленням 
нормативно-законодавчих актів України із зарубіжними правовими стан-
дартами. Участь у даному проекті дозволив мені на правах реального гравця 
долучитися до політичного життя країни, надати допомогу у підготовці 
аналітичних матеріалів згідно предметів відання комітету, підготувати 
інформаційні звіти з проблематики чинного та проектного законодавства, 
перекладати різноманітну правову документацію.  Здобувши спеціальність 
“Менеджер зовнішньоекономічної діяльності”, було цікаво перевірити, чи 
зможу я імплементувати отримані знання та вміння у практичну площину 
діяльності підприємства. Це підштовхнуло мене спробувати свої сили на посаді 
HR-менеджера у міжнародній корпорації “British American Tobacco”. Робота у 
даній компанії була напруженою, конкуренція між колегами - інтенсивною, а 
керівництво - вимогливим. Проте я переконалась, що отримані в ТНЕУ знання 
та вільне володіння двома іноземними мовами є надійною зброєю у будь-якій 
боротьбі.  Без сумнівів, практична робота є досить цікавою, прибутковою, дає 
безліч  шансів для кар’єрного зростання. Проте я надала перевагу науковому 
напрямку, вступивши до аспірантури ТНЕУ та ставши викладачем кафедри 
міжнародного бізнесу і туризму. 

Сьогодні я намагаюсь донести до студентської аудиторії не лише 
потрібну інформацію, але й переконати її, що менеджмент та порядність – 
взаємозалежні поняття. Приємно здивована, що наукова діяльність є настільки 
різноманітною та інтенсивною. Адже робота над дисертацією, координація 
роботи студентського наукового товариства кафедри міжнародного бізнесу і 
туризму, членство у Раді молодих вчених, участь у Міжнародних конференціях, 
організація екскурсій та інші чинники свідчать, що неможна зупинятись на 
досягнутому – потрібно прагнути нових вищих вершин.

Я впевнена, що нові звершення будуть, оскільки є ціль, що підтримується 
доброзичливим ставленням колег та незгасаючою ініціативністю студентів. 
Навчаючись та працюючи у ТНЕУ я отримала своєрідний кредит визнання, 
який я обов’язково виправдаю в майбутньому!  

Марина Нагара, ст. викладач  кафедри міжнародного бізнесу і туризму

Отриманий кредит визнання!
Тиждень правових знань у Тернопільському національному 

економічному університеті розпочався 5 жовтня 20145 року із 
зустрічі студентів факультету банківського бізнесу та факуль-
тету обліку і аудиту із доцентом юридичного факультету ТНЕУ, 
кандидатом юридичних наук, адвокатом Тарасом Олеговичем 
Цимбалістим, який розповів про «Правові аспекти місцевих 
виборів». Тема актуальна – напередодні виборів, щоби молоді 
люди, більшість з яких голосуватимуть вперше у житті, знали 
свої права, зуміли розібратися з анкетами і зробили правильний 
вибір самостійно, пам’ятаючи про таємність голосування.

Тараса Олександровича студенти слухали зацікавлено, бо 
науковець – із великим знанням справи – розповідав про правові 
аспекти місцевих виборів, закцентовуючи на найнеобхідніших 
засадах правової культури виборців…Методист відділу 
гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ Василь Іванович 
Косарчук, напрямком роботи якого є відповідальність за мо-
рально-правове виховання студентської молоді, вручив Подяку 
ректора ТНЕУ А.І.Крисоватого  кандидату юридичних наук, 
доценту юридичного факультету Тернопільського національного 
економічного університету Т.О. Цимбалістому – за вагомий вне-
сок  у правовому вихованні студентської молоді  та за участь в 
університетському тижні правових знань. 

Зустріч відбулася в університетській  «Світлиці», у якій  уже 
наступного дня студенти ФКІТ і КЕПІТ зустрілися із суддею 
окружного адміністративного суду Жуком Андрієм Володимиро-
вичем на тему: «Структура і завдання адміністративного суду», 
а 7 жовтня студенти КЕПІТ зустрічалися із заступником Голо-
ви координаційної ради молодих юристів Головного управління 
міністерства юстиції України в Тернопільській області, кандида-
том юридичних наук, доцентом ЮФ ТНЕУ Саванець Людмилою 
Михайлівною на тему: «Правове становище громадян України 
за кордоном»; 8 жовтня студенти ФАЕМ і КЕПІТ зустрічалися 
з головою профспілкової організації студентів ТНЕУ Шевчу-
ком Антоном Михайловичем на тему: «Структура, завдання 
профспілкової організації студентів ТНЕУ» та Плішком Іваном 
Володимировичем, директором студентського містечка ТНЕУ 
«Права і обов`язки студентів, які проживають у гуртожитках», 
а 9 жовтня у «Світлиці»  студентам КЕПІТ і ФФ головний 
спеціаліст Головного територіального управління юстиції у 
Тернопільській області Глав`юк Лариса Іванівна розповідала «Як 
стати підприємцем». . Тиждень правових знань у ТНЕУ збагатив 
знаннями студентів університету.

Марія Баліцька, 
головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка» 

«Правове становище громадян 
України за кордоном»…
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Не секрет, що студентські роки - 
найкращі та незабутні. Це безтурботний 
період, що наповнений пригодами та весе-
лощами. Адже перед нами нові друзі, нові 
захоплення та відкриття.

«Бути студентом»… так багато в цих 
словах і розуміння, і асоціацій, і планів. Куди 
не піди - здається все створено і адаптова-
но для нас. Сучасне суспільство вимагає від 
молоді бути ініціативними, енергійними і 
цілеспрямованими. Але для цього необхідно 
шукати шляхи до досягнення соціально-
активної і відповідальної позиції.

У сучасному динамічному світі особливої 
уваги заслуговує вибір майбутньої професії, ко-
трий повинен базуватися на її популярності, 
престижності та  прибутковості. Професія 
банкіра — одна з найпочесніших на землі. 
Стати банкіром досить легко, а от бути 
їм значно важче. Ця професія вимагає від 
людини знань, умінь,сили волі, високої моральності. Справді, банкір як справжній економіст по-
винен володіти максимальною відповідальністю, ерудицією, іншими високоморальними якостями. 

Досконало оволодіти банківською справою, дає можливість Факультет банківського бізнесу 
Тернопільського національного економічного університету – провідний навчальний та науко-
вий центр Західної України. Динаміка сучасного життя ставить перед нами нові завдання. 
Стратегічна ціль – підготовка конкурентоспроможного фахівця в сфері банківського бізнесу 
значною мірою може бути досягнута завдяки реалізації чотирьох тактичних цілей. Перша 
з них – високий рівень професійної підготовки майбутніх банкірів, провідну роль у досягненні 
якого відіграють випускові кафедри, подальший розвиток матеріальної бази і тісна співпраця 
з банківськими установами. Друга ціль полягає в тому, аби забезпечити належний обсяг знань, 
умінь і навичок випускників у сфері сучасних інформаційних технологій, без опанування яких 
успішна діяльність на ринку банківських послуг є неможливою.

Третя ціль потребує суттєвого поліпшення мовної підготовки наших студентів, що 
зумовлено як розширенням сфер міжнародної діяльності банків, так і процесами значного на-
рощування частки іноземного капіталу в банківському секторі України.

І, нарешті, четверту  ціль ми вбачаємо у формуванні особистості студента, здатного 
приймати рішення і їх виконувати, спілкуватися з людьми, переконувати і організовувати їх 
для здійснення діяльності. Для майбутнього банкіра це дуже важливо. Саме тому ми прагнемо 
розвивати самостійність, організаторські здібності і творчі задатки наших студентів. 

Матеріально-технічною базою факультету слугує навчально-лабораторний комплекс. Для 
комп’ютерно-інформаційного забезпечення навчального процесу діє лабораторія «Електрон-
ний банк», де студенти мають можливість оволодіти навиками роботи з автоматизованою 
банківською системою Б2 (АБС Б2), яку використовують більше 70 банківських установ 
України. Використання прикладного програмного забезпечення АБС Б2 дозволяє студентам 
опанувати на практиці банківські бізнес-процеси, які адаптовані до сучасного стану ринку 
банківських продуктів. Наші випускники можуть працювати економістами, спеціалістами 
різних категорій, начальниками відділів та їх заступниками, керівниками філій, відділень і пред-
ставництв, директорами, начальниками управлінь та їх заступниками на всіх рівнях банківської 
системи та небанківських фінансово-кредитних інституцій. У процесі навчання важлива роль 
відводиться виробничій практиці. Базою для практики є комерційні банки, структурні підрозділи 
НБУ, кредитні спілки та інші установи й організації парабанківської системи нашої держави.

Осередком студентської наукової роботи є студентське наукове товариство факультету 
банківського бізнесу. Функціонують два наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова 
парадигма» при кафедрі банківської справи, а також науковий гурток «Банківські менеджери» 
при кафедрі банківського менеджменту та обліку. Учасники наукових гуртків за активного 
сприяння і під керівництвом викладачів кафедр досліджують найрізноманітніші аспекти сучас-
них грошей, інфляції, організації банківської справи, інвестування, банківського менеджменту, 
операційної діяльності та обліку в банках.  

Результативна праця в Гуртках не обмежується лише діяльністю безпосередньо в межах 
університету, а й знаходить своє вираження у різних тематичних поїздках.  Ці заходи сприяють 
новим знайомствам, де можна легко навести контакти з іншими університетами України 
та закордонними вузами, де знаходяться друзі, однодумці. Це величезний досвід виступів перед 
аудиторією та спілкування з людьми.

Студентське самоврядування на факультеті банківського бізнесу є одним із найкращих 
у вищому навчальному закладі. Лідерами і зв’язковою ланкою з керівництвом у цій роботі є 
студентський декан, обраний студентською громадою, голова студентської ради, обраний 
зборами студентів факультету, які проживають у гуртожитку, студентський профорг та 
організаційний комітет з числа студентів-активістів. До їхніх обов`язків входить допомога, 
роз’яснення та вирішення питань, пов’язаних з навчанням, дисципліною та дозвіллям студент-
ства факультету, захист інтересів студентів-сиріт, а також молодих людей з багатодітних, 
малозабезпечених сімей тощо. 

На факультеті банківського бізнесу велика увага приділяється розвитку спорту та фізичному 
вихованню студентів. Періодично проводяться спортивні змагання з таких видів спорту: во-
лейбол, баскетбол, гандбол, міні-футбол, настільний теніс тощо.

На кінець хочеться згадати, що все таки не професія прикрашає людину, а людина – 
професію. Тому запрошую вас, молодих, перспективних, енергійних і цілеспрямованих на на-
вчання на факультет банківського бізнесу!

Марія Вільшанська, студентка групи ФБС-41

Факультет Банківського Бізнесу - велика та 
дружня сімʼя!

Зі студентської пошти

НОВІТНІМ ГЕРОЯМ 
УКРАЇНИ

присвячений другий випуск 
літературно-музичного альманаху 

ТНЕУ "Мистецька хвиля", на 
презентації якого разом зі студентами 

і працівниками університету своє 
бійцівське  хвилюючо-мужнє Слово 

сказали солдати, які спеціально 
приїхали на захід із зони АТО.

Альманах, підготовлений творчим 
колективом відділу гуманітарної 
освіти та виховання університету,
сповнений переживаннями 
за долі солдатів і Вірою в 
Перемогу, Мир і квітуче 
майбуття вільної незалежної 
рідної України!

БЕРЕГИНІ
ляльки-мотанки

Українські народні ляльки, які є символа-
ми жіночої мудрості, споконвіку оберігають 
родини і тримають зв’язок між поколіннями 
– про що засвідчують численні розмаїтих 
розмірів красуні, представлені народними май-
стринями та їхніми учнями у виставковій залі 
Тернопільського національного економічного 
університету.

Велика Богиня-Матір – Берегиня, Княги-
ня, Наречена, Дружина, Господиня, Матір з 
немовлятами, Матір-годувальниця, лялька-
пеленушка, зерновушка, бояриня, панночка, 
підвісні з дзвониками – приносять радісні 
звістки; Захисниця, на Здоров’я та інші ляль-
ки-мотанки вишикувалися у своїх святочних 
одяганках, неначе дівчата на Великдень 
біля церкви, сотворивши у виставковій залі 
університету атмосферу сердечного добра, 
душевного спокою, дитинної радості…

Учасників зібрання привітав проректор 
з науково-педагогічної роботи ТНЕУ, д.е.н., 
професор Василь Брич і вручив народним май-
стриням Людмилі Павловій, Ірині Харатін, 
Олені Яремчук, Марії Газилишин, Маріанні 
Багрій, Марії Хісамовій, Світлані Коник, 
Наталії Кіндрацькій, Аллі Бердинюк, Ользі 
Гасай, Ірині Абрам’юк, Аллі Шушкевич, Галині 
Дудар, Наталії Басараб, Зоряні Удич Подяки 
ректора університету, доктора економічних 
наук, професора Андрія Крисоватого і квіти – 
від профкому студентів. Відрадно, що майже 
усі народні майстрині передають свої уміння 
учням, прекрасні роботи яких також були 
відзначені керівництвом університету

Ознайомившись з теорією, наступного 
дня студенти університету і працівники по-
бували на майстер-класі Народної майстрині 
України, Голови Міжнародного благодійного 
фонду «Українська сім’я», директора Центру 
культурного виховання «Галицька Перлина» 
Наталії Кіндрацької і сотворили власноруч 
ляльки-мотанки, які тепер оберігатимуть їх 
і сприятимуть у навчанні й у житті.

Організували виставку ляльок-мотанок 
працівники відділу гуманітарної освіти та 
виховання, який очолює Світлана Сорочинсь-
ка. Окрасою свята були виступи творчих 
колективів ТНЕУ – вокального ансамблю «Га-
личанка» керівник Мирослава Бурик), ансамблю 
бандуристок «Калинове намисто» (керівник 
Ореста Мочула), солістів-виконавців Тетяни 
Шарган, Влада Вальківа, Вікторії Яреми і 
учасниці-краплиночки Роксолани Залізняк. 
Провели свято Юрій Дзюла і Оксана Балуцька. 

 ляльками милувалася Марія Баліцька
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Ще зі школи я мріяли працювати в аграрній 
сфері, і тепер я навчаюся на факультеті 
аграрної економіки та менеджменту. Посту-
пивши сюди, я переконалася,  що вибрала пра-
вильний напрям освіти. В університетській 
сім’ї я  знайшла багато нових друзів. Вчитись 
не важко, якщо справді налаштований на на-
вчання, і все можна подолати.  

У ТНЕУ нами відкриваються нові гори-
зонти незабутнього студентського життя, 
наповненого досягненнями у навчанні, спорті 
та в активному відпочинку.   Викладачі  до-
помагають, підтримують нас, передають 
студентам свої знання для збагачення нашого 
інтелекту. На факультеті активно діє Сту-
дентське наукове товариство „Doctor-клуб” 
та „Учні Луки Пачолі”, які щорічно проводять 
конференції, матеріали яких публікуються 
в наукових збірниках нашого факультету 
та університету. Студенти працюють над 
власними науковими розробками. Ми маємо 
можливість проходити виробничу практи-
ку на сільськогосподарських підприємствах 
області та підприємствах Німеччини з по-
дальшим працевлаштуванням.

Протягом навчання кожен з нас зможе 
віднайти себе в житті, зрозуміти та само-
виразити. Знаю, що після закінчення даного 
факультету з легкістю  можна влаштува-
тися на роботу в будь-яку сферу діяльності.

Проте можна з впевненістю сказати, 
що факультет аграрної економіки та ме-
неджменту зайняв гідне місце серед інших 
факультетів університету. Свідченням цього 
є велика кількість студентів, які здобувають 
фах, навчаючись на нашому факультеті. Всі 
вони розуміють, що випускники нашого фа-
культету мають хороші перспективи, щоби 
твердо стати на ноги і впевнено торувати 
свою життєву дорогу.   

Наталія Добровольська, студентка 
ФАЕМ, група  ОАПВ-41

Моя мрія 
здійснилася у ТНЕУ!

Обираючи університет, факультет, академію, коледж чи будь-яку інший 
післяшкільний навчальний заклад,  майбутні студенти, перш за все, звертають 
увагу на престижність навчального закладу та якість навчання. Але не менш важ-
ливу роль відіграють викладачі та керівництво, адже їх професіоналізм є своєрідною 
ознакою визнання того чи іншого вищого навчального закладу. Тож, щоби зробити 
правильний вибір, абітурієнт має побувати у стінах свого потенційного вузу, а ще 
краще – поспілкуватися з його керівництвом та викладачами. 

 Оскільки я тернополянка, то вирішила обрати Тернопільський національний 
економічний університет, адже це елітний та сучасний освітній заклад, де панує 
академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. Одним 
із головних факультетів даного університету є факультет аграрної економіки і ме-
неджменту,  спеціальність «облік і правове забезпечення АПВ», відповідно на якому 
я й навчаюся.

 Здобувати освіту бухгалтера у престижному університеті було моєю заповітною 
мрією.  Ще з дитинства, коли мої ровесники ганяли м’яча у дворі, я старанно вивчала 
математику. Мабуть, здібності бухгалтера виявлялися ще змалечку…

 Навчаючись на аграрному факультеті, я здобуваю якісну освіту, оскільки викладачі 
є не просто працівниками в університеті, а професіоналами. Вони старанно викла-
дають матеріал навчальної програми, надихаючи нас до праці. Також на аграрному 
факультеті мені дуже імпонує постійний студентський рух. Майже щомісячно у нас 
відбуваються різні події, заходи для саморозвитку та самореалізації студента поза на-
вчальним процесом. Я завжди намагаюсь брати активну участь у різних конференціях, 
виступах, у «Студентській Лірі».

 Варто зауважити, що на  факультеті аграрної економіки і менеджменту старанно 
виконують свою роботу не лише викладачі, а й методисти, адже вони наче матері, 
які завжди порадять, розрадять, допоможуть. Таке лояльне і привітне ставлення 
методистів даного факультету завжди піднімає студентів на дусі та створює хо-
рошу атмосферу.

 Також хочу відмітити дуже хороше ставлення до студентської молоді декана 
ФАЕМ  Б.О. Язлюка, оскільки Борис Олегович завжди готовий вислухати студента, 
надати певну інформацію, а також сприяє поліпшенню навчального процесу.

Я пишаюся тим, що навчаюсь у Тернопільському національному економічному 
університеті на факультеті аграрної економіки і менеджменту за  спеціальністю 
«облік і правове забезпечення АПВ», адже, здобувши  професію бухгалтера, згодом я 
стану справжнім професіоналом!

Віра лукіян, студентка групи ОПЗ-31ФАЕМ  

Пишаюся тим, що навчаюся у 
Тернопільському національному 

економічному університеті на факультеті 
аграрної економіки і менеджменту!  
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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СЛУХАЧІ ЦЕНТРУ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ТНЕУ! 

Від імені професорсько-викладацького колективу та студентства 
Тернопільського національного економічного університету прийміть щирі 
вітання з нагоди Дня Збройних Сил України.

Доля довірила Вам надзвичайно відповідальну місію – бути на пере-
дових рубежах захисту українського народу, його національних інтересів, 
конституційного ладу, економічного та оборонного потенціалу держави, і 
Ви з честю виконуєте свій громадянський та військовий обов’язок.

Цінуємо мужність, волю та витримку, яку виявляють Збройні Сили 
у складний час, коли українська державність проходить випробування на 
життєздатність.

З нагоди цієї події висловлюю глибоку шану і повагу викладачам Центру підготовки офіцерів 
запасу ТНЕУ, чий безцінний досвід сприяє відродженню у студентів почуття патріотизму, 
гідності, гордості за свій народ, бажанню якісно освоювати одну з найпочесніших професій – 
захисника Батьківщини.

Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам добра і щастя, злагоди та міцного здоров’я, 
нових звершень у благородній справі служіння Українському народові.

З повагою ректор ТНЕУ, д.е.н., професор А.І. Крисоватий

 Центр підготовки офіцерів запасу ТНЕУ 
здійснює підготовку захисників України!

6 грудня - День Збройних Сил України!

Указом Президента України №491 «Про 
відзначення державними нагородами України 
з нагоди Дня незалежності України» від 
21 серпня 2015 року завідувачеві кафедри 
психологічних та педагогічних дисциплін 
Тернопільського національного економічного 
університету доктору педагогічних наук, про-
фесору Анатолію Володимировичу Вихрущу 
«за значний особистий внесок у державне 
будівництво, консолідацію українського 
суспільства, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток 
України, активну громадську діяльність, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм» 
присвоєно почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України».

Вітаємо Анатолія Володимировича з 
присвоєнням почесного звання «Заслужений 
працівник освіти України».

Ми високо цінуємо Вашу працелюбність, 
компетентність і життєву мудрість, які 
створили Вам заслужений авторитет і шану 
серед колективу.

Нехай життя дарує Вам якомога більше 
світлих і щасливих днів, зігрітих щирістю і 
любов’ю, доля рясно встеляється рушниками 
благополуччя та натхнення, а тепло і зати-
шок рідної оселі захищають Вас від негараздів.

Вітаємо!

Українські традиції завжди панували і пану-
ватимуть на Факультеті Фінансів.

Саме тому, напередодні Андрія, святково 
вбрана виставкова зала ТНЕУ гостинно чекала 
студентів та професорсько-викладацький колек-
тив факультету фінансів, а також запрошених 
гостей, на Андріївських вечорницях. На захід 
завітали декани різних факультетів, а також рек-
тор університету. В залі панувала святкова ат-
мосфера, яку  доповнювали українські традиційні 
костюми, що красувалися на присутніх. Розпо-
чались вечорниці сценкою, в якій молоді хлопці й 
дівчата навідуються в гості до одного дому у вечір 
перед святом Андрія. Загалом на вечорницях були ворожіння, конкурси і танці. Одне із гадань 
—  гадання на дівочих чобітках. Для цього взуття всіх дівчат вибудовували ланцюжком по 
черзі один за одним з найдальшого кутка кімнати і до порога. Та дівчина , чий черевик першим 
переступить поріг,швидше всіх вийде заміж. 

Для хлопців ж було організовано іншу розвагу — кусання калити.
Всі бажаючі хлопці та молоді чоловіки  мали змогу повправлятися у спритності та до-

стрибнути до калити. Ті, хто не зміг дістати до калити отримували нове завдання — танці під 
різноманітну музику. Для цього кожен з учасників вибирав собі дівчину і в парі вони танцювали 
під українську музику та сучасні музичні хіти. Представники кафедр також брали активну 
участь у вечорницях. Кафедра фінансів представила сценку під народну пісню «Із сиром пироги”.

Після чого всі присутні мали змогу посмакувати вареників із сиром. Кафедра фінансів суб’єків 
господарювання і страхування представила усім присутнім жартівливу композицію Братів 
Гадюкиних «Весілля». Кафедра податків і фіскальної політики  веселила гостей свята гуморе-
сками та вокально-інструментальним номером. Не можна не згадати й про казку, авторами 
якої є Максим Магас та Богдан Тищук. Казка була не лише зачитана, а й продемонстрована. 
Кожному представнику з факультету, а також ректору довелось взяти участь у сценізації 
подій. Суть її полягала в тому, що ректор, Крисоватий Андрій Ігорович, був князем, а голови 
князівств (факультетів) приносили йому дари на іменини.

В підсумку ректор отримав: музичне привітання від декана факультету фінансів Андрія 
кізими; словник іноземних слів від директора ННІМЕВ ім. Б. Гаврилишина Ігоря Таранова;  
обійми від декана факультету обліку і аудиту Валентини Панасюк; запальну польку від дирек-
тора  ННІОС Оксани Десятнюк та декана коледжу Олександра Шашкевича, а також багато 
інших цікавих подарунків.

Завершенням вечорниць стали слова з пісні гурту ТІК: «Свято дарує нам казку одвічну». 
Після чого всі мали змогу потанцювати та повеселитися під запальні мелодії українських пісень.

Ольга Карпа, студентка групи Ф-11

  «Співи, танці, небилиці – на фінансах 
вечорниці!»

З нагоди 20-річчя Центру працевлаш-
тування та зв’язків з випускниками ТНЕУ і 
50-річчя нашого університету 6 жовтня 2015 
року в залі засідань Вченої ради ТНЕУ відбувся 
круглий стіл «Працевлаштування студентів 
і випускників вищих навчальних закладів: 
перспективи розвитку та виклики сього-
дення» з метою обговорення особливостей 
взаємозв’язку працедавців та університетів 
у контексті імплементації Закону України 
«Про вищу освіту»; формування у студентів 
мотивації до розвитку професійних і осо-
бистих якостей через зустрічі із знаними 
випускниками університету, працедавцями, 
фахівцями з питань зайнятості молоді. 

Теперішній директор Центру працевлаш-
тування та зв’язків з випускниками ТНЕУ З. І. 
Кривий зачитав Наказ, згідно з яким  20 років 
тому було створено відділ працевлаштування 
та зв’язків з випускниками ТНЕУ, а спогадами 
про історію створення даного структурного 
підрозділу поділився перший керівник відділу, 
а сьогодні – директор СП «Економічний 
коледж ПВНЗ «Тернопільський комерційний 
інститут», к.е.н., доцент, Відмінник освіти 
України В. Ф. Мартинюк.Чотирнадцять 
років очолював згаданий відділ нині уже – 
проректор з науково-педагогічної роботи 
ТНЕУ, д. е. н., професор, завідувач кафедри 
міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ Василь 
Ярославович Брич, який, вітаючи учасників 
круглого столу, розповів, що згаданий відділ  був 
найпершим в Україні, і доводилося багато пра-
цювати, щоби врешті відділ став Центром, 
досвід якого переймали і досі переймають 
численні університети України… 

Центру 
працевлаштування та 
зв’язків з випускниками 

ТНЕУ – 20!
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«СНІД – ЗАГРОЗА ЛЮДСТВА»

У ТНЕУ підвели підсумки конкурсу сту-
дентських плакатів «СНІД – загроза люд-
ства». Приємно, що чимало студентів 
факультетів, інститутів та коледжів взяли 
участь у конкурсі, ще раз засвідчивши свою 
стурбованість ситуацією навколо поширення 
ВІЛ-СНІДу в Україні. Переможцями конкурсу 
стали: І місце – Софія Коверко (ФАЕМ), ІІ 
місце – група ФБС-12 (ФББ), ІІІ місце – Надія 
Сокур (факультет обліку і аудиту). 

 Вітаємо переможців і бажаємо їм подаль-
ших успіхів у творчих починаннях!

Тернопільський національний економічний університет також не стоїть осто-
ронь відзначення тих дат, що стосуються здорового способу життя молоді, а саме 
проблеми ВІЛ-інфікованих людей. 

Прикро, що за темпами поширення ВІЛ-СНІД Україна посідає ледве не перше місце 
у Європі. Саме тому студенти ТНЕУ мають бути обізнаними щодо шляхів передачі 
інфекції, а також можливості запобігти їй. 

Спеціалісти Тернопільського міського та обласного центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Юрій Чирський, Едуард Грішин та Олеся Ігнатова за до-
помогою «Маршруту безпеки» у доступній формі ознайомили студентську молодь із 
проблемою ВІЛ-СНІДу, детально розповівши про шляхи передачі жахливої хвороби, 
а також методи та засоби профілактики захворювання. 

Соціальний працівник Тернопільського обласного центру профілактики та бороть-
би зі СНІДом Лілія Семанишин розповіла про групи ризику, а також вражаючі факти, 
що стосуються поширення небезпечного захворювання у Тернопільській області. 
Велику вдячність висловлюємо також заступникові директора Тернопільського об-
ласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяні Четвертак, що 
допомогла організувати таку важливу і цікаву зустріч для студентів, адже здоров’я 
– найвища цінність. Варто зауважити, що в університеті триває конкурс плакатів 
«СНІД – загроза людства», який уже незабаром визначить переможців. 

Живімо якісно, задоволено і цікаво, а також не марнуймо життя, тобто бережімо 
здоров’я, не забуваймо, що його легше втратити, ніж повернути.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Грип – гостре інфекційне захворю-
вання з аерозольним  шляхом передачі 
збудника, яке характеризується корот-
ким інкубаційним періодом (від 10-12 
годин до  7 діб), масовим  поширенням, 
лихоманкою, симптомами інтоксикації 
та  враженням респіраторних шляхів з 
великою часткою виникнення ускладнень.

Грип вражає респіраторну (дихальну) 
систему та має один чи кілька з наступ-
них симптомів: 

- підвищення температури,
- кашель,
- м’язові болі,
- втома,
- головний біль,
- біль у горлі,
- чхання,
- нежить.
Можуть спостерігатися: нудота чи 

блювання, кишкові спазми,  діарея.
  лІКУВАННЯ:
1. Потрібно обов’язково звернутися 

до лікаря.
2. Дотримуватися постільного режи-

му протягом гострого періоду.
3. Уникайте зневоднення організму 

– пиття теплої рідини не менше 2 л на 
добу для дорослої людини.

4. Часто провітрюйте приміщення – 
кожні 2 години на 15-20 хв. та проводьте 
вологе прибирання.

Лікар радить берегти здоров’я...

ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ НА ГРИП
Вірус грипу передається, переваж-

но, повітряно-крапельним шляхом, 
тому необхідно виконувати санітарно-
протиепідемічні режими, передбачені 
при  епідеміях респіраторних вірусних 
інфекцій.

Коли ви кашляєте або чхаєте, прикри-
вайте ніс і рот одноразовою серветкою 
або хустинкою.

Часто мийте руки з милом.
Старайтеся не торкатися до очей, 

носа або рота, особливо, якщо знаходи-
теся у громадських місцях.

На період епідемії максимально об-
межте перебування у людних місцях. 
Уникайте контактів з людьми, у яких 
помітні симптоми респіраторної 
інфекції.

Відокремлюйте хворих людей.
Ефективним є щеплення вакциною 

проти грипу, яка продається в аптечній 
мережі. Щеплення можна провести у 
лікувальних закладах.

Євгенія Костів,
лікар-терапевт студентської 

поліклініки ТНЕУ 

1 грудня - Всесвітній День боротьби зі СНІДом

Поради фахівця Шукаємо в собі 
СОНЦЕ!

Зима вже впевнено заявила про свої права...  
Саме зараз, коли дні такі короткі і на вулиці по-
хмура погода, все частіше говорять про депресію 
– так часто пояснюють сумні думки, зневіру у 
власних силах, невдоволення собою, втому, апатію. 
А особливо тоді, коли так не вистачає сонця, 
знижується температура повітря, збільшується 
загроза захворіти, а до весни ще так далеко... 

Тож, якщо Ви бажаєте мислити пози-
тивно й отримувати задоволення від будь-якої 
погоди, візьміть на озброєння декілька порад.

1. Здоровий сон. Правильний сон допомо-
же зранку прокидатися з гарним настроєм.

2. Відпочинок.
Повноцінний відпочинок умиротво-

рить розум, заспокоїть нервову систему та 
підвищить активність життєдіяльності.

3. Яскраве оточення, світло. Оточіть себе 
гарними речами та яскравими кольорами. 
Дрібниці створюють інтер’єр…

4. Здорове харчування. Вживайте 
побільше овочів та фруктів. Слідкуйте, щоб у 
раціоні були присутні овочі 5 кольорів: зеленого, 
червоного, жовтого, синього і помаранчевого. 

 5. Спілкування. Не замикайтеся у собі 
- побільше спілкуйтеся та проводьте часу з 
друзями,  рідними та з однодумцями... 

 6. Планування. Розплануйте свій робочий 
день. Ведіть щоденник справ. Усі найголовніші 
справи заплануйте на першу половину дня. 
Намагайтесь не брати роботу додому. Вечір 
проводьте у колі рідних чи друзів.

 7. Бібліотерапія.  Бібліотерапія – читання 
прозових творів і віршів, можливо, й написан-
ня творів. У літературі ми знаходимо інше ба-
чення світу, вона дає нам змогу усвідомлювати 
невідомі речі. Як підвид – можливе написання 
особистого щоденника.   8. Доброта. Робіть 
добро, займіться благодійницькою та волон-
терською діяльністю. 

 9. Анімалотерапія.
Тварини рятують людей від самотності...
 10. Рух. Фізична активність розганяє 

енергетичний застій у тілі людини. 
І навіть, коли йде дощ чи падає сніг, а Ви 

забули вдома парасольку, день не склався й 
Ви нічого не встигли – просто усміхніться, 
адже це все – ваше життя. Шукайте пози-
тив, живіть в гармонії зі своїми почуттями, 
цінуйте кожну хвилину й депресія омине вас! 

Якщо вам не вистачає сонця, шукайте 
сонце в собі!

 Оксана Коваль, доцент кафедри 
психологічних та педагогічних дисциплін 
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Профспілковий комітет працівників ТНЕУ ініціював першість з футзалу серед 
професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного колективів. 

У змаганнях, які  відбулися другого грудня у залік загальноуніверситетської 
спартакіади, взяли участь 5 збірних команд факультетів та інститутів: ЮФ, ФФ, 
ФКІТ, ФЕУ, ННІІОТ.

За результатами гри перше місце виборола команда факультету фінансів (Кізима 
А., Луцик А., Герчаківський С.,  Маршалок Т., Угрин В., Бречко О., Бондаренко Є., Шев-
чук А., Русін В.). Друге місце зайняла команда ФКІТ (Касянчук М., Вербовий С., Сусла 
М., Пукас А., Мельник А., Бзовський О., Майстренко С., Папа О., Якименко І.). Третє 
місце виборола команда юридичного факультету (Банах С., Щербяк Ю., Гукалюк В, 
Литвиненко В., Цимбалістий Т.).

Кращим воротарем турніру став Герчаківський Святослав Дем’янович,  доцент 
кафедри податків та фіскальної політики. Кращим гравцем турніру визнано Кізиму 
Андрія Ярославовича,  декана факультету фінансів.

Оргкомітет змагань дякує за активність вболівальникам команд. Особливо 
відзначаємо команду вболівальників (студентів та викладачів) факультету фінансів. 
Дякуємо їм за «гарячу» підтримку своєї команди.

Профком працівників ТНЕУ вітає призерів та переможців змагань.

 Першість з футзалу назвала переможців

  Під патронатом ректора ТНЕУ д.е.н., професора  А.І. Крисоватого у м. Нововолинськ  27-28 листопада 2015 року відбулися 
спортивні змагання серед віддалених структурних підрозділів Тернопільського національного економічного університету. 

Професорсько-викладацький колектив та студенти Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менед-
жменту, які два роки поспіль виборювали перемогу у Кубку ТНЕУ радо вітали учасників збірних спортивних команд з Вінниці, 
Чорткова та Івано-Франківська. Гості ознайомилися із навчально-методичною та матеріально-технічною базою інституту, а 
також прогулялися чудовим шахтарським містом Нововолинськ.

 Студенти змагалися у таких видах спорту як баскетбол, міні-футбол, шахи, настільний теніс. У результаті змагань за-
гальнокомандне перше місце посіла команда Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу бізнесу 
(директор – Возьний В.І.), отримавши перехідний Кубок ТНЕУ серед віддалених структурних підрозділів.

 Друге місце завоювала спортивна команда студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки (директор – 
Погріщук Б.В.). Третє місце посіли господарі змагань – команда студентів Нововолинського навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту (директор – Чорний Р.С.). Команда студентів Івано-Франківського навчально-наукового інституту 
менеджменту (директор – Лахович Г.І.) отримала четверте командне місце.

 Вітаємо усіх учасників змагань, бажаємо нових досягнень, успіхів та перемог!
 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ІІІ КУБОК ТНЕУ СЕРЕД ВІДДАЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ ТНЕУ РОЗІГРАЛИ У НОВОВОЛИНСЬКУ

гордість Університету: у навчанні, у спорті
 Відмінникам 

навчання - іменні 
академічні стипендії!

Срібна нагорода Марії Хлян!
 У м. Клайпеда (Республіка Литва), на 

Чемпіонаті Європи з важкої атлетики 
успішно виступила студентка факультету 
економіки та управління ТНЕУ, майстер 
спорту міжнародного класу Хлян Марія, 
виборовши срібну нагороду Чемпіонату 
Європи у ваговій категорії – 69 кг. А виступ 
Марії в м. Х’юстон (США) на Чемпіонаті 
світу дав їй змогу претендувати на участь 
в Олімпійських іграх.

 С т и п е н д і ю 
В е рхо в н о ї  Ра д и 
України отриму-
ють студент групи 
ФМО-41 Сергій Гуцал 
(див.фото) і Аліна 
Козієнко (ПР-33), а 
соціальну стипендію 
- Вероніка Рогожкіна 
(ОКР-31); стипендію 
Президента України 
(I семестр): Ка-
те р и н а  Ш е г е р а 
(Ф-31), Віктор Цо-
кало (МЕНМФ-31), 
Лідія Мацьків (ПР-
33); імені Михай-
ла Грушевського (2 
семестр): Тетяна 
Возьна (МЕНМФ-31); 

Президента України (2 семестр): Василь Вой-
цешин (ЕФАП-41), Марта Кізима (МЕВ-21), 
Роман Мудрак (ПР-41).Вчіться, як вони!

 Марія Кручова -- 
переможець етапу 

Кубка Світу з біатлону!

Другий етап кубка IBU серед юніорів, 
який проходив в італійському Мартелл-валь-
Мартелло виявився надзвичайно вдалим для 
українських біатлоністів. Зокрема у сприн-
терських гонках, що відбулися 18 грудня, вони 
здобули дві золоті медалі. Серед юніорів вер-
шина підкорилася Віталію Трушу, а ще один 
наш спортсмен – Максим Івко посів 6 місце. 
Серед дівчат найсильнішою стала студентка 
Тернопільського національного економічного 
університету Марія Кручова. Для неї подібний 
успіх – перший в кар’єрі.

Щиро вітаємо Марію з перемогою і 
бажаємо не зупинятися на досягнутому!



А МИ ТУЮ ЧЕРВОНУ КАлИНУ ПІДІЙМЕМО – 
нашу славну Україну розвеселимо...

Культура

Культурно-духовне сопричастя артистів і глядачів відбулося 30 листопада 2015 року в 
актовій залі Тернопільського національного економічного університету, де свою святкову 
концертну програму, на запрошення ректора ТНЕУ, професора Андрія Ігоровича Крисоватого, 
приурочену 24-й річниці Всеукраїнського референдуму ствердження Незалежності України, 
дарував студентам і працівникам університету Національний заслужений академічний 
український народний хор України імені Григорія Верьовки «Україно моя калинова» – 
найбільший український професійний хоровий колектив (художній керівник і головний дири-
гент – Герой України, народний артист України Анатолій Авдієвський, директор – народний 
артист України Зеновій Корінець)., який з 11 вересня 1943 року тріумфально поширює світом 
українську народну пісню та українське музичне мистецтво.

У танці, у музиці, у пісні оживали гори Карпати,  хилилася у лузі червона калина, 
розцвітав терен, у вишневому садочку співав соловейко, хизувалися красою гарні дівчата, 
розпрягали хлопці коней, закохано ясніли чорні очка, несла у далечінь спогади зачарована 
Десна, за світ вставали козаченьки на захист рідної землі, хвилювала душу бандура, окриляв 
гопак – і таке гармонійне поєднання мови тіла, музики, слова налаштовувало аудиторію то 
на патріотичний, то на ліричний лад, інколи – дарувало веселі жартівливі нотки…

А коли зазвучала відома мелодія – зал підхопився, і глядачі разом із неперевершеним 
колективом хору Верьовки заспівали пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» так потужно, 
що здавалося, ніби Дух Тараса Шевченка ожив і молився з усіма «Боже великий Єдиний 
нам Україну храни…», і закликав до боротьби – «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за 
народ!», бо «Ще не вмерла України ні слава, ні воля.

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!»
Кожний музичний твір виконувався в оригінальному виконанні. 

Репертуар хору Верьовки налічує більше ніж 1000 творів, кілька 
десятків з яких побачили і почули студенти і працівники нашого 
університету.  Хор Верьовки був на гастролях майже в усьому світі, 
їм стоячи аплодували в Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії, 
Білорусії, Польщі, Німеччині…

 Скупали в оплесках відомий колектив  і в ТНЕУ, квіти 
Національному заслуженому академічному українському народному хору України 
імені григорія Верьовки «Україно моя калинова» подарував ректор Тернопільського 
національного економічного університету, професор А.І.Крисоватий. 

Пісня – це душа українського народу! Отож разом «Ми тую червону калину підіймемо, 
а ми нашу славну Україну – розвеселимо…».

Слава Україні! героям Слава!
Марія Баліцька, головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка»
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Філософія життя

Музика - це дихання 
моєї душі…

У світі народжуються і живуть люди з 
різними уподобаннями, характерами, тем-
пераментами… Та, думаю, що немає жодної 
людини, яка би не захоплювалася музикою. 

Бог наділяє людину різними талантами, 
дарами, вміннями, проте музика лунає у серці 
майже кожної людини. Протягом життя 
ми чуємо різні звуки природи, спів птахів, – і 
це також своєрідна музика, яка є нерозлучна з 
нашим життям.  У вільний час я завжди слу-
хаю улюблені музичні композиції і відчуваю, що 
моя душа починає розквітати, неначе квітка, 
дозволяючи поринути мені у свій внутрішній 
світ. У такі моменти я розумію, що музика – 
це дихання моєї душі!

Існує багато стилів та жанрів музики: 
церковна, інструментальна,  вокальна му-
зика, але особисто я надаю значну перевагу 
класичній та церковній музиці, оскільки вона 
просвітлює мою душу, змінює мене на краще.

Я живу музикою, оскільки саме через неї 
можу дуже щиро виразити свої почуття. 
Адже музика – це інструменти душі, які 
грають на струнах серця. Музика – це такий 
вид мистецтва, який спонукає душу жити, 
дає їй друге дихання.  А що являє собою музика 
особисто для тебе, ровеснику?

Вікторія Богатюк, студентка ФАЕМ 
ТНЕУ, група МЕЄЕ-31
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РІЗДВЯНА КАЗКА 
в Університеті
«НЕЗВИЧАЙНА РІЗДВЯНА МРІЯ» 

запросила дітей викладачів і працівників 
Тернопільського  національного 
економічного університету порину-
ти у неймовірно захоплюючий світ 
цікавої передріздвяної історії, в якому 
мешкають улюблені герої сучасних 
мультфільмів, звучать чудові пісні, ми-
лують очі танцювальні композиції, що 
дарують гарний настрій… 

Головним меседжем вистави, як 
завжди, є одвічні зернини життєвої прав-
ди. Нагадаємо, що казку-мюзикл створи-
ли творчі колективи відділу гуманітарної 
освіти та виховання Тернопільського 
національного економічного університету. 

Різдво – це світле 
т о рж е с т в о ,  щ о 
повертає нас у дитин-
ство і ще раз нагадує 
нам про народження 
Спасителя. Щороку 
відділ гуманітарної 
освіти та вихован-
ня напередодні Різдва 
Христового прово-
дить численні за-
ходи,  приурочені 
світлому святу. Серед 
цьогорічних – конкурс 
творчих композицій 
«Таїна Різдвяного Дива», який назвав своїх 
переможців. Отже, І місце вибороли сту-
денти юридичного факультету, ІІ місце 
– факультету обліку і аудиту, ІІІ місце 
– факультету аграрної економіки та менед-
жменту. Вітаємо переможців і бажаємо 
їм подальших успіхів у найрізноманітніших 
конкурсах, що відбуваються у Тернопільському 
національному економічному університеті.

Усім студентам рвдного університету 
щиро бажаємо, щоби Світло Христового 
Рождества звеселяло кожну родину і дарувало 
лише приємні миттєвості життя. 

А про те,  як готувала творчу композицію 
і що відчувала в цей час розповідає на 24 
сторінці переможниця конкурсу - другокурс-
ниця юридичного факультету Євгенія Анто-
ник у статті  «Солодкий Дух Різдвяних Свят».

« ТА Ї Н А 
Р І З Д В Я Н О Г О 

Д И В А »

У Тернопільському національному економічному університеті, напередодні улюбленого свя-
та малюків і дорослих, відбувалися акції «Миколай про тебе не забуде». У рамках цього заходу 
студенти проводили збір коштів, іграшок, одягу та канцтоварів, які подарували – передали 
через Святого Миколая - дітям-сиротам і дітям з малозабезпечених сімей.

* * *
З ініціативи учасників Студентського військово-патріотичного клубу ТНЕУ відбулася акція 

збору м’ясних, рибних консервів та солодощів для військовослужбовців, які перебувають у зоні про-
ведення антитерористичної операції. До акції долучилися небайдужі викладачі, працівники та 
студенти університету, координував роботу керівник Студентського військово-патріотичного 
клубу ТНЕУ Андрій Васильович Грицьків.

* * *
Представники благодійного фонду «Вірую» висловлюють щиру вдячність адміністрації 

факультету обліку і аудиту, а особливо  декану Валентині Миколаївні Панасюк за сприяння і 
організацію збору іграшок для діток на Сході України. 

Благодійний фонд «Вірую» дякує адміністрації Тернопільського національного економічного 
університету за постійну підтримку!

* * *
Профспілковий комітет студентів ТНЕУ, від імені Тернопільської обласної організації 

профспілки працівників освтіи і науки України тепло і сердечно привітав зі світлими святами 
та щедро обдарував студентів-сиріт університету. 

* * *
Щедрі дарунки отримали від Святого Миколая діти працівників Тернопільського 

національного економічного університету, які зустріли його у профспілковому комітеті 
працівників ТНЕУ.

* * *
З нагоди Дня Святого Миколая Чудотворця студенти юридичного факультету ТНЕУ 

зустрілися із вихованцями інтернату Нового Села Підволочиського району Тернопільської 
області, підготувавши для дітей цікаву програму в ТРЦ «Подоляни»: гра в боулінг, смачний обід 
в піцерії «Папероні»; перегляд захоплюючого мультфільму в кінотеатрі Сінема Сіті «Снігова 
битва ЗD».  Крім того, студенти подарували дарунки  вихованцям інтернату.

 СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ТВОРИТЬ ДИВА!
В і д д і л  г у м а н і т а р н о ї  о с в і т и  т а  в и хо в а н н я  і н ф о р м у є . . .

З нагоди проведення тижня правових знань та з ініціативи колективу кафедри 
міжнародного права та європейської інтеграції студенти та викладачі факультету 
банківського бізнесу наприкінці листопада 2015 року відвідали Марійський духовний 
центр у Зарваниці. Надзвичайна краса церков, дзвіниці та собору, тиша та спокій, 
що панували довкола, створювали враження райського куточка. Особливо молоді 
запам’яталися ранішня молитва на вервиці та Божественна літургія в соборі, які 
нагадали про важливість милосердя, прощення та любові до ближнього.

Учасники поїздки пройшли символічною Хресною Дорогою. Священні стації зали-
шаться у серцях юнаків та дівчат назавжди, бо йдучи за Ісусом важкою і тернистою 
дорогою, стараючись наслідувати Його, віримо у спасіння. Екскурсія та Хресна Дорога, 
якою нас провів брат-семінарист Володимир, дали змогу відновити душевну рівновагу, 
відійти від буденності та турбот. 

Майбутні банкіри приклалися до чудотворного образу Матері Божої Зарваницької, 
відвідали її домівку та заносили щирі молитви в своїх наміреннях.

Надзвичайно цікавою та особливою видалася подорож. За сприяння у її здійсненні 
студенти факультету банківського бізнесу висловлюють щиру подяку викладачу 
Віталію Ярославовичу Рудану і сподіваються, що це не остання спільна подорож.

МАРІЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР У 
ЗАРВАНИЦІ зціляє Душі прочан 

Д у хо в н і с т ь
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У день святий Різдва Христового бажаю щастя Вам земного! Бажаю в душах 
відродити уміння Вірити й Любити, а Бог Вам щедрою Рукою - за Вашу Віру і 
терпіння Своє надасть благословіння. Христос ся Рождає! Славімо Христа!

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! 

головний редактор  Марія БаліцькаРеєстраційне свідоцтво 
ТР №424-24пр від 25.12.2006 р.
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Факультет юридичний живе не лише 
навчанням і першими науковими 

кроками - тут студенти можуть на повну са-
мовиразитися і самореалізуватися... Щорічно 
«Студентська ліра» єднає старшокурсників з 
першокурсниками - передає естафету перемог, 
радості, гарно організованого дозвілля... Я на-
магаюся брати участь майже в усіх заходах, 
які проводяться не лише на нашому юридично-
му факультеті, а й в університеті. Працюючи 
над створенням шопки, я мимоволі поринула 
у роздуми - а що ж таки значить Різдво Хри-
стове для мене особисто? Для мене це свято 
є одним із найбільших Християнських свят 
року. Ще з дитинства пам’ятаю солодкий 
дух Різдвяних свят, тому із цим святом мене 
пов’язують найтепліші родинні спогади. 

Зазвичай, Різдво в Україні - це родинне 
свято, яке у морозний святковий вечір збирає 
усю родину за одним столом. 

Особисто у мою свідомість свято Різдва 
Христового увійшло разом із святковою вече-
рею. У цей вечір до столу подають дванадцять 
обов’язкових пісних страв, які не випадково 
символізують дванадцять учнів Ісуса, але по-
чинають Святу вечерю із головної страви - куті.  
Після вечері молодь та діти ідуть колядувати 
та розігрувати вертеп. 

Згадуючи це дійство, мимоволі задумуюся, 
наскільки для кожного із нас є важливим 
це свято, адже народження Ісуса Христа 
символізує новий етап у житті кожного із нас, 
а також дарує людям надію і віру на майбутнє. 

Я бажаю усім читачам газети 
«Університетська думка»,  щоби дух Різдвяного 
свята приніс у ваші життя радість, любов, 
злагоду і мир! 

Євгенія Антоник, 
студентка  групи ПР-21 ЮФ

С о л о д к и й  Д у х  
РІЗДВЯНИХ С ВЯ Т … Справжнє Різдво - у люблячому серці!

Наближається найчарівніший час у році 
Різдвяні свята. Ми масово скуповуємо смаколики та 

запасаємося святковими обновками. 
Проте сьогодні ми вирішили замислитися: а що, як по-

дивитися на це свято з іншого боку? Не лише як на феєричну 
суміш колядок, веселощів і гучних застіль, а припустимо, як на 
шанс розпочати нове життя?!. Перетворімо святкову родинну 
вечерю на хорошу традицію. Нехай тепле сімейне коло зігріває 
нас не лише раз у рік, а, наприклад, кожного місяця.

Потурбуймося про маленькі подаруночки усім, хто лише 
спаде на нам на думку. Нехай кожен отримає часточку Дива!

Навчімося шукати Різдвяне таїнство повсюди: на 
засніжених вуличках під час вечірніх прогулянок, у чашці гаря-
чого какао, розділеного з другом, в усмішках перехожих...

І головне не забуваймо: справжнє Різдво не за вікном і навіть 
не на вершечку розкішної ялинки  - воно у нашому Серці!

Вероніка Рогожкіна, студентка групи ОКР-41, ФОА

Студенти Університету шанують і примножують 
Українські народні звичаї і традиції, на які надщедро 

багате Різдво Христове, Новий рік, Водохреща...


