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...Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої – всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. С.Фоменко
Шановні колеги!  Сьогодні вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні, людей, які повстали проти насилля, несправедливості, 

приниження своєї країни. Кожен із них, подолавши вагання і страх, здійснив особистий подвиг – віддав найцінніше – своє життя. 
Кров героїв окропила незалежність України.  Ісус Христос сказав: «Якщо зернятко не вмре, то не принесе плоду, а якщо вмре, тоді 
постане нове життя».

  Рік Революції Гідності став переломним в нашій новітній історії. Сьогодні ми бачимо, як у болях народжується нове 
суспільство. Українці – героїчна нація, що готова боронити рідну землю, будувати своє майбуття на ідеалах свободи, поваги до 
прав людини. Незламний дух національної ідеї, пронесений крізь віки, любов до своєї Батьківщини, висока громадянська свідомість 
покликали людей стати на захист власної країни, власної історії, власної гідності.  

 Герої Небесної Сотні – це люди, які ціною власного життя відстоювали незалежність та цілісність нашої держави.  Це 
патріоти, які проявили вражаючу стійкість та високу національну свідомість, зуміли кардинально змінити ситуацію в державі. 
Бережімо світлу пам’ять про Героїв, чиї долі вплелися червоно-чорними нитками в знамено боротьби за кращу долю рідного народу. 
У цей буремний час ми усвідомили, що стали єдиною нацією, не зважаючи на мовні, історичні та релігійні особливості. Маємо 
гуртуватися не довкола ненависті, а довкола побудови  нової держави, яку бачили в своїх мріях загиблі Герої  Небесної Сотні. 
Гасло «Слава Україні!»  повинне стати для кожного з нас дороговказом та змістом життя.

  А.І. Крисоватий, ректор Тернопільського національного економічного університету                                                                                                           
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Почався день велично й пишно, природа 
в барвах виграє,

І чути навіть так незвично, що 
хтось руйнує все живе,

Що десь стріляють з автоматів 
на наших землях вороги,

І меч війни вже мусять брати 
в степах Донеччини сини…

Головними і трагічними подіями остан-
нього часу для всієї нашої держави є героїчна 
боротьба українських бійців з російським 
агресором. Cьогодні  в Україні народилася ціла 
когорта патріотів, які її об’єднали. Десятки 
тисяч наших батьків, синів, братів, друзів, 
коханих щоденно захищають Батьківщину 
на передовій. Вони — наше сьогодення, вони 
— наше майбутнє.

Шостого листопада 2014 року у 
Тернопільському національному економічному 
університеті відбулася акція вшанування героїв 
– випускників вищого навчального закладу, які 
загинули, захищаючи рідну землю від ворога в 
зоні АТО.

Відкрив захід ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор Андрій Ігорович 
Крисоватий: «Ми  зберігаємо у серцях світлу 
пам’ять про випускників нашого університету, 
які загинули, мужньо виконавши свою військову 
присягу перед українським народом. Вони, як 
справжні лицарі своєї землі у найважливішу 
мить не здригнулися і поклали життя за 
Україну. З якою гідністю вони йшли під кулі, 
відстоюючи нашу з вами свободу,  захищаючи  
наш спокій! Ще довго болітиме батьківська 
рана. І слова мало чим зарадять. Безмежний 
жаль за перерване героїчне життя обпікає 
сотні тисяч сердець. Підла куля обирає най-
кращих».

Також до акції долучилися міський го-
лова Сергій Віталійович Надал, начальник 
Головного управління ДФС у Тернопільській 
області Ігор Юлійович Комендат та випуск-
ники ТНЕУ – учасники АТО, бійці 51-ї окремої 
механізованої бригади: Іван Бліщук, Іван Юник 
(випускники ФББ), Володимир Філіповський 
(випускник ФФ ), Михайло Тищук (випускник 
Тернопільського національного технічного 
університету).

Михайло Тищук виступив перед учасника-
ми акції, поділившись щирими переживання-
ми і вірою в перемогу. Боєць наголосив, що туга 
й жаль стискають серця, однак  алея вшану-
вання загиблих за нескореність рідного народу 
повинна завершитись на цій трійці героїв.

У ч а с н и к и  а к ц і ї  п о са д и л и  б і л я 
університетської каплички три кущі калини – 

На Покрову - 14 жовтня 2014 року у 
Тернопільському національному економічному 
університеті відбувся благодійний ярмарок. 
У холі центрального корпусу студенти усіх 
факультетів продавали кулінарні вироби задля 
матеріальної підтримки бійців зони АТО.

На виручені кошти було придбано дві 
розвантажувальні системи для снайперів та 
кулеметників. Вартість амуніції – 2 128, 88 грн.

С п о р я д ж е н н я  б у л о  п е р е д а н е 
військовослужбовцю територіальної оборони 
«Збруч» Володимиру Васильовичу Свистуну.

Віримо, що разом ми переможемо!

символ вічної пам’яті про трьох мужніх синів 
української землі, нескорених духом Героїв, 
випускників Тернопільського національного 
економічного університету – Віктора Семчука, 
Володимира Гарматія, Андрія Юркевича.

Вони десь там - на відстані душі,
Де кращий світ, незвідані простори...
Їх імена у серце, мов ножі,
Встромляє ніч, коли погасли зорі...

Нехай калиновий цвіт, що забуяє навесні,  
стане даниною пам’яті та нагадуванням 
кожному з нас, якою ціною здобувалася воля 
України.

Кожен з нас може долучитися до цієї акції, 
зав’язавши жовто-блакитну стрічку на гілках 
калини. Вшануймо наших героїв, вони жити-
муть завжди в наших серцях!

* * *
І знову сумна звістка: у боротьбі за 

Україну віддав життя випускник факульте-
ту комп’ютерних інформаційних технологій 
ТНЕУ Вадим Вернигора. Він загинув 1 лютого 
2015 року у с. Червоний Чабан на Херсонщині. 
Вадим добровольцем пішов у батальйон 
територіальної оборони «Збруч» ще навесні 
минулого року. У нього залишилися молода 
дружина та двомісячна донечка.

Університетська родина висловлює 
співчуття близьким та рідним Вадима 
Вернигори.

Болить душа, німі думки й слова,
В останню путь проводимо Героїв...
Вони десь там - їх вічність обійма,
Й горять нові вкраїнські вільні зорі.

Пам’ять про мужнього сина української 
землі, нескореного духом Героя, випускника 
Тернопільського національного економічного 
університету житиме завжди у наших серцях.

 Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

ЗБЕРЕжЕ КАлиНА ПАМ'ЯТь ПРО ГЕРОЇВ! Студенти ТНЕУ 
допомагають 

військовослужбовцям 
зони АТО 

Смаколики 
від студентів ТНЕУ - 

  для бійців АТО!
Ми кожного дня чуємо про війну на Сході. 

Проте, люди відносяться до неї по-різному. 
Почастувати бійців, які знаходяться у 

зоні антитерористичної операції улюбленими 
стравами та передати їм частинку домаш-
нього тепла й затишку – такою була мета 
акції, що відбулася у вівторок, 25 лютого, у 
кафе «Галичанка» (вул. Бережанська, 6). Захід 
відбувався спільно з волонтерами логістичного 
центу допомоги бійцям в зоні АТО. 

Студенти та працівники Тернопільського 
національного економічного університету взяли 
активну участь у цьому кулінарному дійстві. 
Для бійців приготували різні види вареників та 
голубці.  Готові смаколики будуть відправлені 
нашим захисникам, які борються за мир на 
сході України.

Дякуємо усім небайдужим, хто 
приєднався до акції! Віримо, що наша 
згуртованість у праці та світла молитва 
принесуть єдність і спокій у кожну домівку.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Правова культура
Правник покликаний 

служити ідеалам 
Справедливості!

Вочевидь, кожен із нас неодноразово чув 
ці слова «Як нам усім бракує культури,…, 
культури духовної, культури національної, 
політичної, правової…». Коли ж йдеться про 
останню, то мимоволі виникає образ молодої 
людини. яка ще з студентської лави обрала 
нелегку, зате споконвіків елітну, шляхетну 
професію правника, яка покликана служи-
ти ідеалам Справедливості. Але ж правова 
культура потрібна не тільки майбутній прав-
никам, але й кожному з нас, особливо в умовах 
сьогодення, коли нам так важливо якомога 
швидше скинути з себе омани старої епохи з її 
подвійними стандартами, страхами, правовим 
нігілізмом і моральною неадекватністю…., 
людиною на задвірках, напрацьованої кимось 
системи «цінностей».

Попри понятійну поліфонію, імпонує таке 
розуміння правової культури – це ступінь 
духовно-філософського осмислення духу 
природного і змісту позитивного права, 
коеволюція всіх його джерел, раціональної 
власної професійної діяльності та уміле 
утримання фахової гармонії у правовому 
полі. Направду правова культура виступає 
особливою складовою духовної культури 
людства, що фіксує досягнення суспільства 
у розвитку правових феноменів в цілому, 
розкриває роль правових ідеалів та цінностей в 
житті суспільства, реальних здобутків держави 
у сфері захищеності прав і свобод людини. 
Особливість правової культури полягає у 
тому, що вона представляє собою не просто 
право чи його практичну реалізацію, а певну 
форму існування духовної культури людства 
взагалі, ефективний інструмент забезпечення 
порядку в суспільстві, що дозволяє людині 
захищати свої інтереси і права у разі їх пору-
шення, визначати особливий характер відносин 
особистості із суспільством та державою, 
забезпечити нормальне, цивілізоване життя 
людини у відповідності із чинним законо-
давством, сприяти розбудові демократичної 
правової держави. Саме такі складові елементи 
правової культури зумовлюють її використання 
для характеристики всієї правової надбудо-
ви, демократичних принципів та інститутів, 
юридичної практики в цілому. Тобто в умовах 
болісних процесів реформування України, пра-
вову культуру слід розглядати як стратегічний 
феномен, покликаний зайняти провідну роль у 
розбудові демократичної, правової держави. 

Але ж за цим добротним набором 
пріоритетів, лежить моя і твоя щоденна 
праця друже. Ось тут доводиться чути інше 
«А що ми «маленькі» люди спроможні 
зробити?». Поміркуймо…: плекай повагу 
до права, справедливості, формуй міцним 
підмурівок цінностей абсолютної моралі 
(вічної, правдивої, незмінної; на відміну від 
моралі релятивної (мінливої в залежності 
від епохи)), яка має стати основою твого 
внутрішнього імперативу службового 
обов’язку, який у кожному конкретному 
життєвому вчинку тільки твій.

Отже, нині у правовому полі склалася 
така ситуація, коли правовий диктат вже не-
мислимий. А відповідно правова культура 
має сприяти тому, щоб громадяни повністю 
відчули дієвість Справедливості як храму 
Правди, розуміли глибинну сутність та високе 
покликання права, спрямованого на їх захист.

Василь Ухач, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри теорії та історії 

держави і  права ЮФ ТНЕУ

Інструкторсько-методичне заняття 
з цивільної оборони у ТНЕУ  

Сьогодення, як ніколи, змушує усіх 
бути готовими до реагування на 

надзвичайні ситуації. Кожен громадянин 
має право на захист свого життя і здоров’я 
від наслідків аварій, катастроф, пожеж, 
стихійного лиха, воєнних дій. Гарантією 
забезпечення цих прав є цивільна оборона – 
державна система органів управління, сил 
і засобів, для організації і забезпечення за-
хисту населення від наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного, екологічного, при-
родного та воєнного характеру.

Основи цивільної оборони є важливою 
складовою нормальних умов життєдіяльності 
людей. З метою підвищення обізнаності 
працівників Тернопільського національного 
економічного університету з правилами 
поведінки у надзвичайних ситуаціях, надання 
першої медичної допомоги у вищому навчаль-
ному закладі 17 лютого 2015 року відбулося 
інструкторсько-методичне заняття з цивільної 
оборони. У заході взяли участь працівники 
Центру підготовки офіцерів запасу ТНЕУ, ка-
федри безпеки життєдіяльності людини, лікарі 
швидкої медичної допомоги.

Розпочав зустріч, привітавши учасників, 
проректор науково-педагогічної роботи, д.е.н, 
професор В. Я. Брич: «Сьогодні такі захо-
ди ініціює час. Кожен з нас повинен бути 
готовим діяти в екстрених ситуаціях. Від 
наших правильних чи неправильних дій 
може залежати життя та здоров’я людей. 
Отже закликаю усіх до тісної співпраці й 
сподіваюся, що наша зустріч буде плідною й 
результативною».

З доповіддю на тему: «Артилерійські за-
соби ураження, які застосовуються в зоні 
АТО» виступив заступник начальника Центру 
підготовки офіцерів запасу, полковник О. В. 
Кіслов, який ознайомив слухачів з технічними 
характеристиками зброї, представив зразки 
боєприпасів; на відеосюжетах було продемон-
стровано принцип дії  мінометів, ствольної 
артилерії, самохідної артилерії, реактивних 
систем залпового вогню.

Доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
людини Я. Г. Русенко розповів про правила 
поведінки населення при раптовому нападі 
противника, наголосивши на тому, що не 
підходить для переховування: під’їзди будь-
яких будинків,  місця під різною технікою 
(скажімо, під вантажівкою чи під автобусом);  
звичайні ЖЕКівські підвали будинків; не 
можна також ховатися під стінами офісів та 
магазинів; не можна зі страху стрибати до 
річки, до ставка, фонтану тощо. бо вибух бомби 
чи снаряду у воді навіть на значній відстані є 
дуже небезпечним: сильний гідроудар і – як 
наслідок – важка контузія.

Можна заховатися в таких місцях:
– у спеціально обладнаному бомбосховищі 

(якщо пощастить); у підземному переході; в 
метро (ідеально підходить); в будь-якій канаві, 
траншеї чи ямі; в широкій трубі водостоку 
попід дорогою (не варто лізти аж занадто гли-
боко, максимум на 3-4 метри); вздовж високого 
бордюру чи підмурку паркану; у дуже глибоко-
му підвалі під капітальними будинками старої 
забудови (бажано, щоб він мав таки 2 виходи); в 
підземному овочесховищі, силосній ямі тощо;в 
оглядовій ямі відкритого (на повітрі) гаражу чи 
СТО; в каналізаційних люках поруч із вашим 
будинком (але не газова магістраль!); в ямах-
«воронках», що залишилися від попередніх 
обстрілів чи авіанальотів. В найгіршому разі 
можна просто лягти на землю і лежати, за-
кривши голову руками! 

Отже, загальне правило: укриття має 
бути хоч мінімально заглибленим і, разом 
із тим, має знаходитися подалі від споруд, 
які можуть обвалитися зверху при пря-
мому попаданні, або можуть спалахнути. 
Ідеальний захист дає траншея чи канава 
(подібна до окопу) завглибшки 1-2 метри, на 
відкритому місці. Заховавшись в укритті, 
лягайте і обхопіть голову руками. Трохи 
відкрийте рота – це вбереже від контузії 
при близькому розриві снаряду чи бомби. Не 
панікуйте. Займіть свою психіку чимось. 
Можна рахувати вибухи: знайте, що мак-
симум після 100-го вибуху обстріл точно 
закінчиться. Можна спробувати подумки 
рахувати хвилини. По перше, це відволікає. 
По-друге, так ви зможете орієнтуватися в 
ситуації: артилерійський обстріл не триває 
вічно, щонайбільше – двадцять хвилин; 
авіаналіт – значно менше. В наші часи не 
буває довгих бомбардувань, великі групи 
бомбардувальників не застосовуються.

Практичну частину заходу організували 
медичні працівники. Керівник бригади лікарів 
швидкої допомоги Олена Євгенівна Шильман 
ознайомила присутніх з правилами надан-
ня першої медичної допомоги в екстрених 
ситуаціях: при переломах, кровотечах, шокових 
станах, опіках, наскрізних ранах. Медики пока-
зали як зробити непрямий масаж серця, надати 
допомогу при травмах хребта, стегна, транспор-
тувати пораненого. Лікарі навчали працівників 
як це зробити за допомогою підручних засобів.

Лекції супроводжувалися відеоматеріалом 
та практичними порадами, що допоможуть 
врятувати життя людині. Наступні заняття були 
проведені зі студентами, які мали можливість 
набути практичні навики щодо надання першої 
медичної допомоги, дій в екстрених ситуаціях.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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День Гідності та Свободи - 
це день, який поєднує у собі події, що змінили 

кожного з нас!

ГЕРОЇ НЕ ВМиРАЮТь... 
Сьогодні я не на Майдані, але серце 

моє сповнене печалі світлості! Бо вони зі 
мною, Герої Небесної Сотні - лицарі Світу 
Світла! Вдивляюсь у їхні іконописні обличчя і 
відчуваю дотик тієї безмежної жертовності 
і любові, якою вони захищали кожного з нас і 
Україну. Дякую Вам, найкращі сини України! 
СлАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СлАВА! 

ГЕРОЇ НЕ ВМиРАЮТь...

Шановна університетська родино!
 21 листопада 2014 року український народ вперше відзначив День Гідності 

та Свободи. День, який поєднав у собі події, що змінили кожного з нас. Це – шана 
патріотизму громадян, які восени 2004, у листопаді 2013 – лютому 2014 року за-
хистили демократичні цінності й свободу, національні інтереси нашої держави 
та її європейський вибір розвитку. Ці події стали доленосними для України. 

У перших лавах борців за свободу були Ви – студенти та викладачі 
Тернопільського національного економічного університету. Беручи участь у Майдані 
2004 року та Революції Гідності, ми довели, що Україна – держава, в якій панува-
тимуть ідеали свободи та демократії.

Прийміть щирі слова вдячності й шани за героїзм, патріотизм, мужність. 
У час сьогоднішніх важких випробувань нам необхідно єднати зусилля й продо-
вжувати відстоювати незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками вільної європейської держави. 
Зберігаймо й захищаймо наш безцінний скарб – Україну.

Бажаю усім мирного неба над українською землею. 
Вічна слава Героям, що полягли за свободу рідної землі!

Ректор ТНЕУ А. І. КРисоВАТий

Мудреці кажуть: якщо 
хочеш змінити світ – 

почни з себе! 
Рік тому студенти Тернопільського 

національного економічного університету 
піднялися на захист свого Європейського 
майбутнього…

На жаль, спочатку Майдан, а згодом 
воєнні події на Сході України забрали тисячі 
життів вірних синів рідної землі, серед яких 
– студенти нашого Університету…

Війна триває…
А що трапилося з нами?
Розпочну розповідь з маленької критики 

себе та й студентів загалом, які розпочи-
нали революцію в 2013 році та вимагали 
Європейського життя. Зараз поміж сту-
дентами йде критика бездіяльної влади, 
адміністрації університету за довгострокові 
зимові канікули, та й загалом більшість з 
нас роблять тільки те, що говорять та 
«плачуть», як нам погано живеться - це 
все наслідки тієї омріяної революції, яка нас 
змінила, тепер потрібно почати працювати 
для блага нашої України, кожен на своєму 
місці, робити те, що нам дається найкраще, 
тоді і буде омріяний результат. 

Наші конретні справи 
Коли  студенти д і зналися  про 

довготривалі зимові канікули, тоді ця тема 
була №1 в університеті: хтось радів, що буде 
валятися зимовими ранками в ліжку, а хтось 
обурювався, що немає чим зайнятися вдома і 
хочуть навчання. 

Під навчанням малося на думці прожи-
вання у гуртожитку, де багато друзів і з ними 
можна гарно проводити час, ходити в клуби, 
спортзали і навіть на пари, як кажуть, - 
кожному своє.

Разом з декількома друзями ми вирішили, 
що ця зима – це реальний шанс зробити добре 
діло, навчитися чогось нового і, звісно, весело 
провести час…

Ми залишилися! У грудні, коли гурто-
житок уже пустував, ми разом з Наталею 
Цаль та Віталіком Круцьком (студенти 
третього курсу ННІМЕВ ім.Богдана Гаври-
лишина)  долучилися до декількох ініціатив 
по волонтерству для АТО – збирали кошти, 
продукти та медикаменти, які через різних 
людей відправляли нашим бійцям на Схід.

(Закінчення на 5 стор.)

На фото: студенти ТНЕУ - початок Революції Гідності (вгорі) 
(внизу) Студенти університету зустрічали загиблих Героїв... 
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ПОДВиГ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ!

Україна гідно вшанувала подвиг Небесної 
Сотні: людей, які трагічно загинули під час 
Революції гідності на Майдані 18-20 лютого 
2014 року.

Нова незалежна нація народилася саме 
тоді, коли у неї з’явилася Небесна Сотня — 
справжні захисники, що за надвисоку ціну 
виграли битву на Майдані за нас, за нашу 
спільну державу, за майбутнє наших дітей. 

У Тернопільському національному 
економічному університеті з нагоди 
відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 
відбулися тематичні заходи:

- трансляція музичного фільму «Сту-
денти ТНЕУ — новітнім Героям України» у 
фойє головного корпусу та на телевізійному 
каналі TV-4;

- у бібліотеці університету було оформле-
но документальну виставку-реквієму «Ніхто 
не забутий, ніхто не покараний»;

- звучала радіопередача «СМС-ка від 
ТНЕУ» на «УХ-радіо», приурочена Дню Героїв 
Небесної Сотні;

- творчі колективи, студенти та 
працівники університету взяли участь у 
концерті-реквіємі, приуроченому вшануванню 
пам’яті Небесної Сотні, в Українському домі 
«Перемога»;

-  студенти та працівники відділу 
гуманітарної освіти та виховання перегля-
нули фотоілюстровані виставки-розповіді 
«Від майдану до фронту» у бібліотеці-музеї 
«літературне Тернопілля»; фільму «Майдан» 
у КП «Палац кіно» м. Тернополя; виставки 
«Реквієм Небесній Сотні» у Тернопільській 
обласній науковій бібліотеці; виставки «Світлій 
пам’яті Небесної Сотні» у Тернопільському об-
ласному краєзнавчому музеї.

Відділ гуманітарної освіти 
та виховання

стажування у міській раді: побачене і почуте…
(Закінчення. Початок на 4 стор.)

Поділюся декількома словами, що я побачив у Тернопільській Міській Раді. Власне, сказати, 
що я щось побачив нове – це не сказати нічого. Я познайомився поверхнево з роботою одного з 
відділів міської ради, чесно, не можу ще до кінця повірити в цю машину совкового управління. 
Розповім про один випадок зі стажування: мені дали завдання взяти в управлінні юстиції базу 
даних громадських організацій, які діють в місті Тернополі, от телефоную я в те управління 
–  спілкуюся з приємним жіночим голосом, розповідаю, що мені потрібно від них і отримую 
відповідь: працівник, який може надати потрібну вам інформацію, на лікарняному, і ніхто, 
окрім нього, не може це зробити..! 

Школа реформатора: плюси і мінуси...
Надіюся, що я неправильно щось розумію із побаченого. Впевнений що після закінчення 

Школи реформатора запропоную своє бачення спрощення роботи цієї системи. 
Зараз разом з Віталіком Круцьком і Танею Шевців працюємо над 3-ма проектами: «Хвилина 

кохання», «Спартакіада» та «Стратегія розвитку молодіжної політики».
Ще ми проводили вуличні акції, одна з яких була приурочена подіям в Маріуполі, коли за-

гинули десятки мирних жителів та біля сотні отримали поранення. Ми закликали владу 
більш рішуче діяти щодо агресій Росії проти України!

Волноваха! Маріуполь! Хто дальше?
Також  студенти нашого університету організовували хореографічні постановки (флеш-

моби) і, звісно, зустрічали наших загиблих Героїв. Вічна їм Пам’ять.
Навчання – відповідальна праця кожного студента

Тепер можу ствердно заявити, що хто хоче працювати, хто має ідеї і прагне втілити їх 
у життя, - це реально. До праці ставаймо гуртом усі, хто прагне кращого життя на рідній 
землі.

А за нашою клопіткою роботою – і канікули зимові збігли…
І тепер праця кожного студента – це навчання. 
Наголошую: навчання, а не просто ходіння на пари…
Навчання – щоби не було соромно перед Героями Небесної Сотні, які світлими пта-

хами злетіли над Майданом у столиці України, віддавши життя за Гідність, Правду, 
Справедливість, Волю і Честь кожного свідомого Українця.

То ж будьмо гідними пам’яті Героїв!
Павло Бич, студент четвертого курсу факультету обліку і аудиту,

Президент студентського парламенту ТНЕУ
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лікарі станції швидкої медичної допомоги 
провели  інструкторсько-методичне заняття з 

цивільної оборони в Університеті!
У Тернопільському національному економічному університеті відбулося інструкторсько-

методичне заняття з цивільної оборони. Захід допомагали провести лікарі станції швидкої допомоги. 
Їхні виступи мали прикладне спрямування, адже кожен із присутніх мав можливість отримати 
практичний досвід щодо надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях.

Слухачі висловили подяку за ґрунтовне навчання та практичні поради медиків.
Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор В.Я. Брич 

зустрівся з Головним лікарем Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої 
медичної допомоги» Михайлом Ярославовичем Джусом й бригадою лікарів. Василь Ярославович від 
імені  ректора ТНЕУ, доктора економічних наук, професора Андрія Ігоровича Крисоватого вручив 
подяки за співпрацю й можливість навчання студентів й працівників правилам надання першої 
медичної допомоги.

Дякуючи Головному лікарю за співпрацю, проректор наголосив: «Нам дуже приємно що такі 
заняття мають практичний характер – наші працівники мають можливість отримати знання 
й досвід надання першої медичної допомоги. Сьогодні це повинен вміти робити кожен, а особливо 
освітяни й науковці, які працюють з молодими людьми. Ми сподіваємося, що такі навчання про-
довжуватимуться й для слухачів Центру підготовки офіцерів запасу, які у майбутньому стануть 
на захист нашої держави».

Василь Ярославович вручив подяки Михайлу Ярославовичу Джусу, Олені Євгенівні Шильман, 
Світлані Євчій, Володимиру Гніздюху, Олександру ляшку,   Володимиру Андрушківу й запросив на 
зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Міжнародні проекти
«УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ»

Проект «Україна-Норвегія» реалізується 
з 2003 року. На території України послуга-
ми проекту скористалися більше ніж 6000 
військовослужбовців та членів їхніх сімей. В 
Тернопільському національному економічному 
університеті проект «Україна-Норвегія»  за-
початкував  роботу з 2014 року. 22 вересня 
2014р. було підписано договір між ТНЕУ і 
Міжнародним фондом соціальної адаптації 
(МФСА) про професійну перепідготовку 
звільнених у запас військовослужбовців Зброй-
них Сил України та інших силових структур, 
членів їхніх сімей (проект «Україна – Норвегія»)

При Навчально-науковому інституті 
інноваційних освітніх технологій було організовано 
курси професійної перепідготовки звільнених у за-
пас військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших силових структур, членів їхніх сімей (проект 
«Україна – Норвегія») за навчальною програмою: 
«Облік і аудит в сфері послуг», курс передбачає 500 
аудиторних годин, термін навчання з 01.10.2014р. 
до 31.12.2014р., 3 міс. Загальна кількість слухачів 
–100 чоловік (2 групи в м. Тернопіль, 2 групи в м. 
Чортків).

Метою проекту є зменшення впливу негатив-
них соціальних наслідків економічних реформ 
та реформ оборонного сектору України для 
звільнених у запас військовослужбовців і членів 
їхніх сімей та спияння розвитку співпраці між 
двома країнами.

01.11.14 року в залі засідань Вченої ради 
університету з ініціативи Навчально-наукового 
інституту інноваційних освітніх технологій та 
кафедри обліку в державному секторі економіки 
та у сфері послуг ТНЕУ відбулася відкрита лекція 
на тему: «Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС», яку провів д.е.н. Роман Вакальчук (Інститут 
міжнародних відносин м. Осло, Норвегія), який 
відповів на запитання стосовно практичних 
аспектів реалізації угоди співробітництва між 
Україною та ЄС, позитивних та негативних 
наслідків імплементації європейського законо-
давства. Роман Вакальчук також поспілкувався з 
адміністрацією вищого навчального закладу щодо 
реалізації нового проекту, налагодження співпраці 
шляхом проведення спільних заходів: «Сьогодні я 
дуже задоволений організацією таких зустрічей 
та їхнім змістовим наповненням. Мені приємно 
бачити, що у вас працюють професіонали й наше 
партнерство є результативним».

У період з 7 по 12 грудня 2014 делегація 
Тернопільського національного економічного 
університету  перебувала у м. Боде (Королівство 
Норвегія) та взяла участь у конференції «Норвезько-
українська співпраця у галузі освіти та бізнесу: 
ключові моменти і майбутні перспективи».   

Упродовж візиту було підписано Мемо-
рандум про наміри із Університетом Нурланда 
(Королівство Норвегія). 

Сім’ї військовослужбовців сьогодні по-
требують уваги і підтримки. Ми тішимося, 
що маємо можливість долучитися до такого 
цікавого проекту. Сподіваємося, що він буде 
результативним: підвищить рівень добробуту 
сімей військовослужбовців та членів їхніх сімей, 
соціально адаптує в умовах громадянського 
суспільства з ринковою системою відносин, 
шляхом організації заходів з психологічної 
реабілітації учасників проекту та сприятиме 
відкриттю власної справи і сімейного бізнесу 
слухачами курсів.

Сподіваємося, що такі практичні кроки 
стануть хорошим початком довготривалої 
співпраці між Україною та Норвегією і при-
несуть очікувані результати.  

КРАМАТОРСьК — ЦЕ УКРАЇНА!
Внаслідок трагічних подій на Донбасі університети та наукові установи Донецька змінили своє 

розташування. Так, Донецький державний університет управління, з яким наш Університет має 
довготривалі плідні наукові та освітні стосунки, переїхав у Маріуполь, а одна з його спеціалізованих 
вчених рад перереєструвалася в місті Краматорську на базі Донбаської державної машинобудівної 
академії.

Нещодавно мені довелося опонувати кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 на цій 
спецраді. Мене позитивно вразив патріотизм і оптимізм професорів, які добираються на засідання 
ради з різних куточків Донецької області. Я був захоплений мужністю наших вояків, які поверта-
лися з фронту. На моє запитання «Хлопці чи є шанс?», вони з вогником в очах відповіли: «Не шанс, 
а впевненість. Впевненість у перемозі. За нами правда».

Україна як ніколи єдина. Тому звертаюся до своїх колег з ТНЕУ. Науковці з Донецька, які залиши-
лися вірні Україні, потребують підтримки і спілкування. Напишіть їм повідомлення електронною 
поштою, подзвоніть чи вишліть смс-повідомлення. Вони мають відчувати, що ми з ними. 

Григорій Монастирський, д.е.н., професор

Звідусіль

«НАРОДНА ВІЙНА 1917-1932»
у документах та фотоматеріалах  

Студенти факультету обліку і аудиту нещодавно відвідали експозицію «Народна війна 1917-
1932»  представлену в Українському домі Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» 
імені Василя Стуса, Мистецьким фондом імені Короля Данила.

Експозиція – це комплекс документів та фотоматеріалів українською та англійською мовами.
Автор і керівник проекту – Роман Круцик, відомий дослідник, голова Київського осередку 

Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал»  імені Василя Стуса.
Матеріали відображають маловідомі факти антибільшовицького опору на території 

Наддніпрянської України в 1917-1930-х. рр. Висвітлено масові селянські виступи, збройні повстан-
ня, діяльність підпільних  організаційних і повстанських загонів проти окупаційної і соціально-
економічної політики радянського режиму. Експозиція містить численні факти та документи 
злочинів комуністичної влади проти місцевого населення.

Відділ гуманітарної освіти та виховання
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Микола лазарович:
«Я б себе не поважав, якби не пішов 

захищати Україну»!
Проблеми захисту прав 

людини в Україні

Війна стосується кожного. У цей склад-
ний момент ніхто не може залишатися 
осторонь. «Допомогти армії усіма можли-
вими способами – матеріально, власною пра-
цею або безпосередньою участю у військових 
діях – сьогодні обов’язок кожного», – вважає 
доктор політичних наук, відомий історик 
Микола лазарович. Нещодавно Микола Ва-
сильович пішов на війну добровольцем.

Свій перший військовий досвід науковець здобув 
у 1982-1984 роках, коли проходив строкову службу в 
роті почесної варти Прикарпатського військового 
округу в м. львові.  Під час армійської служби здобув 
звання старшого сержанта, виконував обов’язки 
заступника командира взводу. «Непогано стріляв 
з кулемета. Моя фотографія, як кращого куле-
метника, була розклеєна по всій дивізії», – згадує 
пан Микола.

Після демобілізації вступив на історичний 
факультет Кам’янець-Подільського педінституту. Під час навчання в інституті М. лазарович 
займався активною громадсько-політичною діяльністю, виконував обов’язки старости групи, був 
обраний депутатом Кам’янець-Подільської міської ради народних депутатів (1987–1990 рр.). Брав 
активну участь у процесах українського національного відродження другої половини 1980-х – по-
чатку 1990-х років. Зокрема, був одним із організаторів дискусійного політклубу «Планета», який у 
1985–1989 роках діяв на історичному факультеті педінституту. Його члени, виступаючи у багатьох 
колективах міста та області, гостро критикували партійно-державне керівництво. 

У листопаді 1988 р. Микола Васильович організував у Кам’янці-Подільському акцію збору 
підписів за надання українській мові державного статусу, за що під тиском місцевого управління 
КДБ та міському КПУ ледь не був виключений з інституту. Активну участь у процесах українського 
національного відродження Микола лазарович продовжив під час праці у Кременецькому 
педагогічному коледжі ім. Т. Шевченка. Разом зі студентами займався відновленням козацьких могил 
на П’ятницькому цвинтарі в Кременці. Наприкінці 80-х вийшов із лав ВлКСМ та вступив до На-
родного руху України. На загальноміських мітингах активно виступав за державну незалежність 
України, повернення національної символіки, демократизацію суспільства. Свої огляди також  
відверто висловлював у пресі.

Напередодні Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності 
України упродовж жовтня-листопада 1991 р. М. лазарович, як член організаційно-ідеологічного 
відділу Всеукраїнського штабу «Референдум», працював у Сумській області, де займався організацією 
обласного і районних штабів.

Під час Помаранчевої революції М. лазарович упродовж двох тижнів перебував у Києві, де разом 
із викладачами і студентами ТАНГ, сотнями тисяч українців відстоював ідеали Свободи. Якою мала 
стати Україна у випадку перемоги провладної команди, він мав змогу оцінити на прикладі історії з 
написаним ним матеріалом до підручників і посібників, виданих за співавторством з професорами 
Б. лановиком, З. Матисякевичем і доцентом Р. Матейком у Києві і Тернополі. Об’єктивний аналіз 
суспільно-політичного та економічного становища у державі наприкінці ХХ – на початку XXI ст., 
який містився у зазначеному матеріалі, не сподобався правлячому режимові. Була дана команда 
зробити «оргвисновки» стосовно авторів. лише завдяки злагодженій роботі й стійкій позиції 
адміністрації ТАНГ стосовно невиконання таких вказівок, позбавили їх неприємностей.

Зараз Микола лазарович проходить військове навчання у Рівненському військовому навчальному 
центрі, а після вишколу військове керівництво вирішуватиме, де він служитиме. «Я пройшов медич-
ний огляд. Дозволили піти добровольцем. Я би себе не поважав, якби не пішов захищати Україну, 
– каже пан Микола, –  Берегти історію рідного краю та боронити  свою землю  від  загарбників наш 
святий обов’язок.» 

Ми пишаємося тим, що у Тернопільському національному економічному університеті працює 
така людина. Адміністрація й професійна спілка працівників ТНЕУ сприяли закупівлі необхідної 
військової амуніції для Миколи лазаровича.

Поважаємо його громадянську позицію. Чекаємо на щасливе повернення. Віримо у перемогу!

У рамках Всеукраїнського тижня права 8 
грудня 2014 року у відділі гуманітарної освіти та 
виховання ТНЕУ відбулася зустріч студентів із 
кандидатом юридичних наук, доцентом кафе-
дри правового регулювання економіки і правознав-
ства ЮФ ТНЕУ, головою Координаційної ради 
молодих юристів Тернопільської області при 
Головному управлінні юстиції у Тернопільській 
області Якубовським Романом Володимирови-
чем та студентами юридичного факультету 
ТНЕУ, членами Координаційної ради молодих 
юристів Тернопільської області Гупалюком 
Михайлом та Мудрик Катериною на тему: 
«Проблеми захисту прав людини в Україні». 

Під час заходу доповідачі розкрили основні 
положення вітчизняного та міжнародного 
законодавства щодо прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина, проблем їх реалізації та 
захисту в Україні. Учасники активно обговорю-
вали актуальні питання стосовно теми заходу 
в умовах сьогодення.

КНиГи - МОРСьКА 
ГлиБиНА, 

навіть якщо вони височать на 
стелажах універсальної бібліотеки...

Студенти юридичного факультету 
Тернопільського національного економічного 
університету побували в Тернопільській обласній 
науковій бібліотеці. Спочатку бібліотекарі про-
вели для нас екскурсію, потім показали читальні 
зали та запропонували кожному завести свій 
формуляр, щоби мати змогу брати книжки або 
купувати їх в електронному вигляді. Також сту-
дентам було представлено короткометражну 
стрічку, в якій розповідалось про чималу базу 
іноземної літератури в бібліотеці.

олена сирота, студентка ЮФ, група ПР-12

Зі студентської пошти...

Міжнародний день 
дарування книг

Одне з наймолодших свят у календарі, яке за-
снувала американка Емма Бродмур і яке об’єднує 
усіх, хто дарує книги дітям і вчить їх любові до 
читання, уже третій рік поспіль святкують 
у світі. Просуванню свята сприяла підтримка 
відомих авторів, блогерів і дитячих письменників. 
З кожним роком все більше книг, як прочитаних, 
так і нових, відправляються у тривалу  подорож 
в різні куточки світу, прищеплюючи мільйонам 
дітей любов до читання і відкриваючи дорослим 
людям радість цінного подарунку.

Міжнародний день дарування книг – це 
добровільна ініціатива. Вона спрямована на 
підвищення інтересу і доступу дітей до книги.

Неймовірно, але сьогодні багатьом дітям кни-
ги малодоступні з найрізноманітніших причин. 
Кожен – за бажанням – може приєднатися до 
акції «Подаруй книгу бібліотеці», відтак книги ста-
нуть доступні дітям, які є читачами бібліотек!

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Тернопіль – 
студентська столиця

30 січня відбулося засідання робочої групи про-
екту «Тернопіль – студентська столиця». До за-
ходу долучилися представники ректоратів вищих 
навчальних закладів міста, органів студентського 
самоврядування та громадських організацій.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
ТНЕУ  В. Я. Брич у свому виступі зазначив, 
що молодь є рушійною силою інноваційного 
розвитку міста, що молоді й ініціативні люди 
впевнено крокують до мети, не зупиняючись 
перед труднощами.
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Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає... Тарас Шевченко

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

ЗАХиСНиКАМ 
Гідності, Правди і Волі!

Ви стояли за правду, і в полон не здалися,
Коли дощ огортав Ваші душі жалем,
Ви боролись за волю, зі словами: «Молися»
Бо хотіли позбутися зайвих дилем.

Те, що маємо зараз святу Україну,
Це заслуга героїв, що віддали життя,
Бо щодня берегли край, як рідну дитину,
І немає в минуле уже вороття.

Не боялися ворога грізно карати,
Бо у Ваших серденьках свобода живе,
З поля бою в ганьбі не хотіли втікати,
Кожен з Вас – патріот у душі понад все!

Щиро хочемо шану, Герої, віддати
Вам за те, що боролися вірно за нас,
Щоб могли ми сьогодні в надії сказати:
«Україна не вмре, буде жити весь час!»

Оксана Гупало, МУН-11, Навчально на-
уковий інститут міжнародних економічних 
відносин (ННІМЕВ)  ім. Б.Д. Гаврилишина 

«ОБЕРІГ» - 
студентський волонтерський центр ТНЕУ     

ГОРДиСь, ВКРАЇНО, ВІДВАжНиМи СиНАМи!

Кожного дня чуємо про війну на Сході. Проте, люди відносяться до неї по-різному. 
Чесно кажучи, я довго не могла однозначно визначити свого ставлення до цих 

подій. Намагалася сформулювати для себе самої відповідь на питання: а що ж буде, коли 
ніхто не буде боротися за гідність і свободу нашої держави?

Звичайно, що моє ставлення до ситуації на Сході є негативним, оскільки кожного дня 
хтось покладає свою душу й тіло за вільну Україну.

Так, мало хто розуміє усю важливість цієї боротьби. 
Але, ті, хто йдуть туди, напевне ж розуміють, що можуть не повернутися. 
По-справжньому безстрашні воїни ще залишилися в нашій країні.
Я глибоко вірю, що люди, які боронять Україну на Сході держави, або в будь-якому іншому 

місці, розуміють важливість своєї справи. Я до останнього плекаю надію, що таких людей 
багато, а буде ще більше.

Раніше ніколи не могла подумати, що в 21 столітті стану свідком подібного насил-
ля з боку Росії, про яке раніше читала в історичних книгах: на українську національну 
самосвідомість завжди чинився тиск, згадаймо період царської Росії чи СРСР, коли справжніх 
українців-патріотів намагалися зламати й придушити. 

Хіба братній народ може так чинити? 
Ні. 
Значить, росіяни – зовсім не братній нам народ…
Тому щиро в серці сподіваюся, що всі ці криваві події на Сході України скоро закінчаться, 

а розумом молюся: не дай, Боже, нікому такого лихого сусіда, а тим більше – брата! 
СлАВА УКРАЇНІ!

Юлія Ковальчук, Факультет економіки та управління

УКРАЇНА лЮБОВ’Ю
ДО ВОлІ ОСВЯТилАСь!
В центрі Європи зболено-свята 

здійнялась Україна, відродилась, зберігши 
Дух – немов Серцебиття, й любов’ю дітей 
до Волі освятилась!

А в пам’яті людській болить печаль… 
І оживають відблиски-картини – несе 

опухла матір дитинча поміж братів й се-
стер, що попід тином знайшли спочинок. 

Із-під лахміття вигляда хребет… 
Потріскали од спраги руки й губи…
А в хаті з реготом гучним ламають піч 

– харчі шукають звірі-душогуби…
жахнувся Бог й на мить окам’янів, 

вздрівши вовків в овечій лиш личині – не задля 
цього Він творив цей Світ, бо ж Дух Добра 
вдихав першій людині…

Був голокостом всіяний той шлях, яким 
йшли душі, поєднавшись в муках, - на Суд 
страшний. 

Молитва на вустах – помилуй, Господи, 
подай спасіння Руку…

Земля тремтіла стогоном й плачем, гриміло 
небо й крик ховало в морі, - змішалися і мертві, і 
живі, і ненароджені у невимовнім горі…

Ніхто не ставив в пам’ять їм хрести…
В церквах за ними не тужили дзвони…
Їх Душі Бог забрав до Висоти, вдягнувши 

кожній святості корони.
Рубали нелюди пагіння молоде…
Народ побожний відродивсь з коріння!
Дух незнищенний!
Воля нас веде!
В теплі любові пророста насіння – і 

тягнеться до сонечка, увись; вдивляється у 
сяєво блакиті…

Для України нам потрібно жить – щоб 
мрії предків справами здійснити.

 
В центрі Європи зболено-свята 

здійнялась Україна, відродилась, зберігши 
Дух – немов Серцебиття, Кров’ю Героїв до 
Волі освятилась!

Марія Баліцька, головний редактор 
газети ТНЕУ «Університетська думка»

Адміністрація  та студентська  сп ільнота 
Тернопільського національного економічного 

університету ніколи не залишаються осторонь проблем, які 
виникають навколо нас. Університетська родина підтримує 
дітей-сиріт, інвалідів, хворих, а зараз і бійців в зоні АТО.

З метою централізації дій та ефективної організації робо-
ти за ініціативи студентів та підтримки Вченої ради у вищому 
навчальному закладі створено студентський волонтерський 
центр ТНЕУ «Оберіг». 

Центр функціонуватиме спільно з профкомом студентів 
й Університетською радою студентів Тернопільського 
національного економічного університету.

МЕМОРІАльНА ДОШКА - наймолодшому 
Небесному воїну Назарію ВОЙТОВиЧУ      

Меморіальну дошку з метою увіковічнення пам’яті та шани Героя України, най-
молодшого Небесного воїна Назарія Войтовича відкрили у Тернополі.  Урочисте 

відкриття відбулося на вулиці Руській, біля головного входу в Тернопільський кооперативний 
торговельно-економічний коледж, де навчався Назарій.

Серед присутніх були одногрупники юнака, батьки, родичі, студенти коледжу, місцеві 
мешканці. Тернопільський національний економічний університет не залишився осторонь 
цієї події, тож студенти ТНЕУ на чолі із проректором з науково-педагогічної роботи, про-

фесором Василем Ярославовичем Бричем 
вшанували пам’ять Назарія Войтовича.

Освятив пам’ятку  Архієпископ 
Тернопільський, Кременецький та Бучаць-
кий УПЦ КП Нестор. Опісля одногруп-
ниця  Героя зачитала вірш, присвячений 
Назарію.

До слова, у коледжі уже є ку-
ток пам’яті Назарія Войтовича, де 
працівники та студенти відтворили еле-
менти Майдану: шини, ялинку, бруківку, 
на стендах розмістили світлини Назарія 
під час навчання, а також графічні робо-
ти його авторства.

На Майдані юнак пробув усього кілька 
годин, доки його не застрелив снайпер. 
Героя поховали у рідному селі Травневе, 
що на Збаражчині. Зараз його ім’я носить 
місцева школа.

Вічна пам’ять про Героя залишиться 
з нами назавжди.


