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ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ 
ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ!

Почесне звання «Заслужений 
економіст України» – за знач-
ний особистий внесок у дер-
жавне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, 
культурно-освітн ій  розвиток 
Української  держави,  вагомі 
трудові досягнення, багаторічну 
сумлінну працю – Указом Пре-
зидента України № 533/2016 «Про 
відзначення державними нагоро-
дами України з нагоди 25-ї річниці 
підтвердження Всеукраїнським 
референдумом Акта проголошен-
ня Незалежності України 1 грудня 
1991 року» присвоєно головно-
му  бухгалтеру Тернопільського 
національного економічного 
університету Ганні Іванівні Гугул. 

Щиро вітаємо Ганну Іванівну, 
бажаємо натхнення, успіхів, нових 
досягнень та перемог!

ПРОФЕСОР ТНЕУ  - УЧАСНИК 
РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

На запрошення Першого заступника Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти Співаковського О.В. д.е.н., 
професор ТНЕУ Длугопольський О.В. взяв участь у розширеному 
засіданні Комітету, яке відбулося 21 грудня 2016 р.                

Учасники зустрічі обговорювали питання стосовно стану впро-
вадження Закону України «Про вищу освіту», про стан реалізації 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а 
також питання щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і 
освіти від 12.04.2016 р. «Про діяльність Державного підприємства 
«Інфоресурс», забезпечення доступу до ЄДЕБ з питань освіти, виго-
товлення і вартість документів про освіту та студентських квитків». 

Спільно із доц. КНЕУ Ніколаєвим Є.Б. проф. Длугопольський 
О.В. підготував Shadow Report «Реформа вищої освіти України: 
реалізація профільного закону в 2014-2016 рр.», з яким висту-
пив перед народними депутатами, працівниками Міністерства 
освіти і науки України та ректорами різних вищих навчальних 
закладів України. Доповідь та підготовлений документ отримав 
схвальні відгуки присутніх. Домовлено про подальшу співпрацю 
із профільним Комітетом щодо участі у серії круглих столів, при-
свяченим проблемам імплементації Закону України «Про вищу 
освіту» та розробці інструментарію підвищення якості вітчизняної 
вищої освіти.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ВІВАТ, УНІВЕРСИТЕТЕ!
20 і 21 жовтня у стінах Тернопільського 

національного економічного університету 
лунали щирі слова вітань на адресу 
адміністрації, професорсько-викладаць-
кого колективу й студентства вищого 
навчального закладу, який урочисто 
відзначав 50-річчя від дня заснування. Теплі 
побажання успіху, процвітання, розвитку 
і невпинного руху вперед дарували гості 
університету. Адміністрація ТНЕУ, декани 
факультетів, директори інститутів, сту-
дентство університету та вельмишановні 
гості здійснили пішу ходу вулицями міста 
до Театрального майдану. Усіх учасників 
зібрання благословили представники ду-
ховенства м. Тернополя. Колона майоріла 
яскравими кольорами факультетів та 
інститутів вищого навчального закладу, 
різнобарвними кульками та прапора-
ми. Очолювали колону Тернопільський 
муніципальний духовий оркестр «Оркес-
тра Волі» та кортеж ретро-автомобілів.

Прибувши на Театральний майдан, 
університетська родина ТНЕУ разом з го-
стями пройшли «червоною доріжкою» до 
Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. 
Шевченка, де на усіх учасників свята чекав 
урочистий концерт «Віват, Університете!».

Тим часом Молодь університету з 
нетерпінням очікувала на ще одну подію 
– концерт на Театральному майдані, упро-
довж якого відбувся розіграш призів, лазерне 
шоу, виступи гурту «O.TORVALD», Едуарда 
Романюти, Тоні Матвієнко, Наталії Бучинської, 
Андрія Заліска, хору ім. Григорія Верьовки...

Другий день святкування академічна 
спільнота та гості ТНЕУ розпочали з уро-
чистого Богослужіння у капличці Різдва 
Пресвятої Богородиці при університеті. 
Опісля слухачі Центру підготовки офіцерів 
запасу ТНЕУ урочисто підняли прапори 
України та університету. 

Під час розширеного засідання вченої 
ради ТНЕУ університетську родину 
привітав ректор, доктор економічних 
наук, професор Андрій Ігорович Кри-
соватий. До вітальних слів долучився 
Олександр Андрійович Устенко – ректор 
Тернопільського фінансово-економічного 
інституту, Тернопільського інституту на-
родного господарства, Тернопільської 
академії народного господарства. Також 
линули щирі побажання від гостей ТНЕУ.

У рамках засідання вченої ради 
відбулася презентація книги «Тернопільський 
національний економічний університет: 
професіоналізм, престиж, поступ», у якій 
висвітлено 50 років праці професорсь-
ко-викладацького колективу, працівників, 
студентів вищого навчального закладу, 
презентація пам’ятної монети університету, 
виготовленої з срібла та нейзильберу, пред-
ставлення конверту і погашення марки ТНЕУ.

Упродовж засідання ректор ТНЕУ вру-
чив нагороди працівникам та викладачам 
університету. Зокрема, за дорученням 
Віктора Андрійовича Ющенка Андрій 
Ігорович вручив орден Богдана Хмельниць-
кого І ступеня Олександру Андрійовичу 
Устенку.

На завершення зустрічі присутніх було 
запрошено на урочисту імпрезу, яка 
відбулася в актовій залі університету.

 (Детальніше - на сайті ТНЕУ)
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ВИПУСКНИКИ ПРОЕКТУ «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ»
ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВА  ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

15 грудня 2016 року відбулося урочисте засідання з 
нагоди вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації ви-
пускникам курсів професійної перепідготовки звільнених 
у запас військовослужбовців Збройних Сил України, інших 
силових структур та членів їхніх сімей у рамках проекту 
«Україна-Норвегія».

 
Присутні радо вітали у залі засідань першого про-

ректора Тернопільського національного економічного 
університету М. І. Шинкарика, директора з розвитку 
проектів Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний 
фонд соціальної адаптації» Яну Козаченко, деканів 
факультетів і директорів інститутів ТНЕУ, учасників про-
екту «Україна – Норвегія».

 
Почесне право внести Державний прапор Королівства 

Норвегія та Державний прапор України було надано студен-
там Центру підготовки офіцерів запасу ТНЕУ. 

 
Проект «Україна-Норвегія» реалізується з 2003 року. Це 

один із наймасштабніших міжнародних проектів України. 
Його послугами скористалися тисячі військовослужбовців 
та членів їхніх сімей. У ТНЕУ проект «Україна-Норвегія» за-
початкував роботу у 2014 році. 22 вересня 2014 року було 
підписано договір між ТНЕУ і Міжнародним Фондом соціальної 
адаптації про професійну перепідготовку звільнених у запас 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових 
структур, членів їхніх сімей.

 
Присутніх привітав Микола Іванович Шинкарик і вручив 

подяки за дієву й ефективну співпрацю з адміністрацією 
і професорсько-викладацьким колективом ТНЕУ та ваго-
мий внесок у реалізацію проекту «Україна – Норвегія» у 
Тернопільському національному економічному університеті:

• Начальнику Тернопільського ЗВ ВСП Бугаю Івану Та-
расовичу;

• Командиру другого стрілецького батальйону Гур-
товському Дмитру Васильовичу

• Командиру 44 окремої артилерійської бригади Баранову 
Сергію Миколайовичу;

• Прес-офіцеру 44 окремої артилерійської бригади Кульпі 
Юрію Степановичу.

 
Звернувшись до випускників, директор Навчально-на-

укового інституту інноваційних освітніх технологій Оксана 
Миронівна Десятнюк вручила найактивнішим слухачам курсів 
медалі. До нагородження запросили: 

• Бородаєва Олександра Миколайовича
• Варянку Петра Володимировича
• Герія Василя Володимировича

• Демборинського Павла Богдановича
• Дідуника Андрія Мироновича
• Наконечного Романа Васильовича
• Семенюк Ольгу Володимирівну
• Стогній Тетяну Михайлівну
 
Ініціатором розробки дизайну та виготовлення медалей на 

Львівському ювелірному заводі «Горизонт» виступив колектив 
Тернопільського національного економічного університету.

 
Учасники дійства переглянули відео звернення Посла 

Норвегії в Україні пана Уле Т. Хорпестада.
 
Привітала випускників директор з розвитку проектів 

«Міжнародного Фонду Соціальної Адаптації» Яна Козаченко: 
«Вітаючи Вас у цій залі, хочу відзначити, що надзвичайно 
важливо продовжувати навчатися й удосконалювати свої 
вміння упродовж цілого життя. Проект «Україна – Норвегія» є 
надзвичайно важливим для людей, які прагнуть реалізувати 
себе. Він є не тільки соціальною працею, а й своєрідним 
«культурним послом України у світі». Приємно, що ми 
маємо можливість спілкуватися з норвезькими науковця-
ми, обмінюватися досвідом і здобувати нові знання. Щиро 
бажаю усім Вам успіхів, миру і щасливого майбуття!»

 
Проект «України – Норвегія» надає своїм учасникам 

необхідні знання у галузі права, економіки, спеціальних знань 
з обраної спеціальності і навчання технологіям само марке-
тингу, мотивацію до активної самостійної роботи із працев-
лаштування, підвищення рівня життя своєї сім’ї, виходячи з 
особливостей ринку праці. Створення сприятливих умов для 
набуття нових контактів, джерел інформації, можливостей 
для успішного вирішення усіх питань, пов’язаних з переходом 
від військового до цивільного життя.

 
Від імені випускників з словами подяки виступив прес-

офіцер 44 окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.
 
Церемонію вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації 

випускникам курсів професійної перепідготовки здійснили 
директор з розвитку проектів МФСА Яна Козаченко та ди-
ректор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій Оксана Миронівна Десятнюк.

 
Щиро вітаємо випускників курсів перепідготовки! 

Сподіваємося, що такі практичні кроки стануть хорошим 
продовженням довготривалої співпраці між Україною та 
Норвегією, яка і надалі буде ефективною і принесе очікувані 
результати.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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ВІДБУЛИСЯ ДРУГІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ С.І. ЮРІЯ
28 листопада 2016 р., у читальному залі Наукової 

бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ, відбулися Другі 
наукові читання пам’яті видатного українського 
вченого-економіста, людини, яка залишила 
неоціненний слід в житті нашого університету 
Сергія Ілліча Юрія. У заході, організованому колек-
тивом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, взяли участь 
науковці та студенти ТНЕУ.

 
З вітальним словом до учасників зустрічі звернулася д.е.н., 

професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Кирилен-
ко Ольга Павлівна, яка представила основні віхи життєвого 
шляху Сергія Ілліча, його внесок у розвиток фінансової науки.

 
Працівники читального залу розгорнули для присутніх 

книжкову виставку «Флагман освіти і науки», матеріали якої 
містили відомості про життєвий шлях колишнього ректора та 
його наукові здобутки.

 
Упродовж наукових читань було заслухано чотири 

ґрунтовні доповіді. Зокрема, із доповіддю «Виклики освіті: 
нові компетентності для майбутніх випускників» виступила 
д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародного мене¬джменту 
та маркетингу Сохацька Олена Миколаївна, яка акценту-
вала увагу на кардинальних змінах у глобальній економіці. 
Олена Миколаївна висвітлила сценарії розвитку вітчизняної 
ІТ – галузі, реалії вітчизняного та міжнародного фінансових 
ринків, основні засади функціонування криптовалюти 
Bitcoin, проблеми створення штучного інтелекту. Доповідач 
проінформувала учасників наукових читань про основні 
професії майбутнього та обґрунтувала ключові компетенції, 
якими повинен володіти майбутній випускник.  

 
К.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Малиняк 

Богдан Степанович презентував доповідь на тему: «Наукові 
розробки університету в реформі місцевого самовряду-
вання», у якій окреслив стратегічні завдання університету, 
напрями співпраці, які пропонує кафедра фінансів ім. С.І. 
Юрія органам місцевого самоврядування.

 
Під час наукових читань виступила к.е.н., доцент ка-

федри фінансів ім. С.І. Юрія Дем’янюк Антоніна Вікторівна 
із доповіддю та тему: «Актуальні питання функціонування 
партиципаторного бюджету». Доповідачем було висвітлено 

пріоритетний напрям розвитку місцевого самоврядування 
в контексті реалізації державної політики України, а також 
обґрунтовано важливість забезпечення прозорості бюджет-
ного процесу на місцевому рівні. Дем’янюк А.В. зосередила 
увагу на теоретичних і практичних аспектах функціонування 
партиципаторного бюджету (бюджету участі), котрий 
забезпечує якісний та ефективний діалог між громадянами 
і органами місцевого самоврядування.

 
Аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Максимчук Олек-

сандр Сергійович презентував доповідь на тему: «Фінансова 
децентралізація: основні виклики для бюджетної системи 
України», у якій висвітлив цілі бюджетної децентралізації та її 
основні завдання. Максимчук О.С. обґрунтував ключові викли-
ки, які закономірно постають перед бюджетною системою 
України в процесі запровадження децентралізації, а також ті 
позитиви, які будуть забезпечені завдяки їх подоланню.

 
У процесі наукової дискусії учасники заходу висвітлювали 

наукові погляди Сергія Ілліча Юрія й обґрунтовували власні 
думки щодо актуальних питань фінансової теорії та практики.

 
Сергій Ілліч був переконаний, що «вища школа тому і є ви-

щою, 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 конкурс студентських 
наукових есе на тему: «Роздуми майбутнього фінансиста».

 
Участь у конкурсі взяли 32 студенти факультету фінансів 

та факультету банківського бізнесу Тернопільського 
національного економічного університету, Чернівецького 
торговельно-економічного інституту, Галицького коледжу ім. 
В’ячеслава Чорновола.

 
Журі визначило п’ять переможців, які були нагороджені гра-

мотами та призами під час проведення Других наукових читань: 
1 місце – Захарків Микола (студент четвертого курсу 

факультету фінансів);
2 місце – Пінкевич Катерина (студентка третього курсу 

факультету фінансів); Гулянич Мирон (студент Чернівецького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ);

3 місце – Скобляк Тетяна (студентка третього курсу фа-
культету фінансів); Корпан Василь (студент четвертого курсу 
факультету фінансів).

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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ТРЕТЯ ШКОЛА АКТИВУ ТНЕУ!
 Упродовж 23-25 листопада 2016 року активні, цілеспрямовані, 

креативні, цікаві студенти Тернопільського національного 
економічного університету взяли участь у Школі активу вищо-
го навчального закладу. Школа активу, яка запроваджена у 
ТНЕУ з ініціативи ректора університету, доктора економічних 
наук, професора Андрія Ігоровича Крисоватого, вже втретє 
згуртовує молодь!

 Двадцять троє юнаків та дівчат згуртувалися для того, щоби 
виявити свої лідерські здібності, навчитися працювати у команді 
й набути якомога більше досвіду, знань один від одного та від 
тренерів. Учасниками третьої Школи стали Оксана Водонос, Юлія 
Годовська, Марія Грицун, Ірина Джурусова, Ілона Дядьо, Наталія 
Іноземцева, Ірина Капляр, Леля Кісілюк, Аліна Климець, Володимир 
Ковалівський, Дарія Ковба, Анна Кордонська, Анастасія Кучмій, 
Владислав Литвинець, Юлія Мороз, Ірина Сиротюк, Наталія Темчук, 
Юрій Тищук, Марія Тівон, Віктор Токаренко, Роман Томчук, Юлія 
Федун, Тетяна Шпоняк.

 Приємно, що цьогоріч у ролі тренерів свої сили спробували 
учасники першої та другої Школи активу – Ігор Білокопитий, Сергій 
Водяной, Валентин Коваль, Максим Магас, Тарас Романів. Мо-
дерували роботу молоді начальник відділу інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ Олена В’ячеславівна Васильків і голова 
Первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ Антон Михай-
лович Шевчук.

 Щоразу адміністрація Тернопільського національного 
економічного університету шукає для своїх активістів цікаве місце 
організації Школи, яке б не лише налаштовувало на ефективну ро-
боту, а й сприяло відпочинку. Отож третя Школа активу відбулася 
у відпочинковому комплексі «Смерекова хата», який знаходиться 
неподалік міста Кременець Тернопільської області, поблизу села 
Кімната. «Смерекова хата» дійсно є осередком спокою, тиші, 
чарівної природи та свіжого лісового повітря.

 Знайомство учасників, вже традиційно, відбулося у цікавий 
та незвичайний спосіб – кожен презентував себе, розпочинаючи 
свою розповідь з слів: «Якби я був (була) книгою …». Представлення 
були дуже креативними, усі старалися якомога цікавіше описати 
себе через літературні жанри, героїв улюблених книг, захоплюючі 
сюжети.

 А далі розпочалася напружена, захоплююча, творча, навчальна 
робота. Юнаки та дівчата упродовж тренінгів визначали ким є лідер, 
якими рисами характеру він володіє, як позиціонує себе у соціумі, 
як згуртувати команду, організувати її роботу, так, щоб вона була 
ефективною. Студенти вивчали поняття, структуру, спрямованість, 
формування особистості, визначали типи темпераменту, вивчали 
характер і здібності. 

 Також юнаки і дівчата мали можливість взяти участь у навчаль-
них іграх, майстер-класах, пройти психологічні тести.

 Новинкою школи активу став майстер-клас від Ігора 
Білокопитого стосовно написання бізнес-проекту. Однак відбувся 
він на англійській мові! Отже, молодь мала нагоду не лише з користю 
провести час, а й перевірити свої знання з іноземної мови.

 Отримали нагоду студенти й проявити свої творчі здібності, 
підготувавши захоплюючу концертну програму! Щовечора молоді 
люди брали участь у танцювальних конкурсах, пісенних батлах, а 
також мали можливість відверто поспілкуватися, обговорити свої 
сильні та слабкі сторони, обмінятися набутим досвідом і порадами.

 На завершення своєї роботи учасники Школи активу визначили 
переможців у номінаціях:

«Відкриття Школи активу» – Владислав Литвинець;
«Емоція Школи активу» – Аліна Климець;
«Позиція Школи активу» – Анастасія Кучмій;
«Сміливість Школи активу» – Марія Тівон;
«Інтелект Школи активу» – Дарія Ковба;
«Активність Школи активу» – Юлія Федун;
«Загадка Школи активу» – Наталія Темчук;
«Креативність Школи активу» – Оксана Водонос;
«Лідер Школи активу» – Ілона Дядьо.
 
Отже, третя Школа активу завершилася. Попереду знову лекції, 

практичні заняття, заліки та екзамени… Бажаємо нашим активістам 
залишатися лідерами у щоденному житті, визначати сміливі цілі та 
впевнено крокувати до їх реалізації! До зустрічі у четвертій Школі 
активу Тернопільського національного економічного університету!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Ювілейна осінь 2016 року в ТНЕУ стала в чер-
говий раз гостинним порогом для колег з Дрез-
денського технічного університету, що завітали з 
робочим візитом в рамках діючої німецькомовної 
програми з міжнародної економіки. 

Впродовж 17-25 жовтня в Тернополі пере-
бував професор кафедри інформаційних 
систем в промисловості та торгівлі Дрезденсь-
кого технічного університету Вольфганг Ур. 
Це вже 14-й приїзд професора у Тернопіль, 
під час якого він традиційно прочитав лекції 
та провів семінарські заняття для студентів 
3-го курсу ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, що 
навчаються за інтегрованим навчальним пла-
ном з міжнародної економіки, з дисципліни 
«Електронний бізнес». Ця обов’язкова складова 
навчального процесу українських студентів в 
рамках цієї навчальної програми за фінансової 
підтримки Німецької служби академічних 
обмінів (DAAD) - передумова для участі у се-
местровому навчанні в Дрездені. 

Окрім формальної навчальної складової 
професор Ур  взяв участь в урочистих заходах, 
присвячених 50-річчю ТНЕУ, підтвердивши, що 
ТУД залишається і надалі важливим іноземним 
навчальним закладом-партнером. 

Через тиждень, а саме з 31 жовтня по 5 ли-
стопада до ТНЕУ прибули координатор програ-
ми з німецької сторони, професор, завідувач 
кафедри економічної політики та економічних 
досліджень Александер Кемнітц та його аси-
стент Патрік Цвершке. Навчальна дисципліна 
Теорія ігор, основні змістові елементи якої 
професор майстерно виклав у своїх лекціях, 
є поглибленням з мікроекономіки, яку студенти 
вивчають за діючим у ТНЕУ навчальним планом. 
При проходженні на семестрове навчання у 
ТУД вони можуть продовжувати вивчати її у 
повному обсязі, а також мають право обрати 
інші предмети, які у ТНЕУ не викладаються. Пра-
вилами міжнародної академічної мобільності 
передбачено таку можливість.

Кілька тижнів занять промайнули швид-
ко, а студенти настільки призвичаїлись 
слухати лекції німецькою мовою, що не 
хотіли відпускати викладачів з Тернополя. 
На завершення перебування німецьких 
колег найактивніші студенти українсько-
німецької факультет-програми провели 
гостям змістовну екскурсію центральною 
частиною міста, показали реконструйовану 
набережну тернопільського ставу та познай-
омили з колоритом місцевої кухні.

Багаторічна співпраця Тернопільського 
національного економічного університету з 
факультетом економічних наук Дрезденсь-
кого технічного університету у федеральній 
землі Саксонія є вагомим здобутком у 
міжнародній академічній співпраці. А сам 
німецький університет став надійною 
площадкою для багатьох обдарованих 
українських студентів у їх професійному 
становленні та подальшій кар’єрі.

Алла Рожко,  
керівник УНФП ННІМЕВ ім.Б.Гаврилишина

НІМЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СТАВ НАДІЙНОЮ 

ПЛОЩАДКОЮ ДЛЯ 
БАГАТЬОХ ОБДАРОВАНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

У ЇХ ПРОФЕСІЙНОМУ 
СТАНОВЛЕННІ ТА 

ПОДАЛЬШІЙ КАР'ЄРІ
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Весела атмосфера під час репетиції  до 
Дня першокурсника

С Т У Д Е Н Т С Ь К А  М О Л О Д Ь  – 
Знайомтесь: гість редакції газети ТНЕУ  

«Університетська думка» голова Студентської 
ради Нововолинського навчально-науко-
вого інституту економіки та менеджменту 
Тернопільського національного економічного 
університету Христина Цимбалюк 

- Христино, зізнайтеся, будь ласка, чому Ви – терно-
полянка – обрали Нововолинський навчально-науковий 
інститут економіки та менеджменту ТНЕУ? 

- У відповідальний момент вибору вищого навчаль-
ного закладу, я обрала Нововолинський навчально-на-
уковий інститут економіки та менеджменту ТНЕУ! І цей 
вибір для мене став дійсно щасливим, тому що тут 
я познайомилася з викладачами, які дають безцінні і 
необхідні знання, діляться своїм практичним досвідом, 
готують до того, що нас зустріне у професійній 
діяльності; знайшла нових друзів серед одногрупників 
та інших студентів інституту. Дуже важливо, що в на-
шому інституті вистачає уваги для кожного студента, 
що виявляється у змістовних парах, цікавому дозвіллі, 
дружніх порадах. Тому, мені подобається тут навчатись 
і я задоволена своїм вибором! І, незважаючи на те, що 
я тернополянка, навчання в іншому місті є своєрідним 
життєвим загартуванням та неповторним досвідом, 
який допомагає мені стати самостійнішою.

- Як гадаєте: очолювати Студентську раду - це 
гордість чи велика відповідальність за виявлену довіру?

- Вважаю, що бути головою Студентської ради – це 
велика відповідальність. Найбільше переживаю за те, 
щоби не розчарувати своїх студентів. Коли працюємо 
над новим проектом, стараюсь викладатись на мак-
симум, щоби в кінцевому результаті студентам було 
цікаво і вони були задоволені.

- Христино, ви уже другокурсниця, а це свідчить 
також і про те, що, незважаючи на громадську роботу, 
саме навчання має бути на першому місці… Як Вам 
вдається відірвати студентів від численних лекцій і 
практичних та зорганізувати їх на екскурсії й дозвілля?

- На щастя, із часом проблем у нас ще не виника-
ло. Стараємось все правильно поєднувати. Готуємо 
концерти після пар, інколи доводиться проводити 
репетиції й уночі, але вже зранку ми всі завжди на 
парах – веселі та енергійні. 

Проводимо багато заходів, серед них і «Перше ве-
ресня», «День вишиванки», «День працівника освіти», 
«День здоров’я», «Посвята першокурсників», КВН між 
студентськими групами інституту. До речі, нещодав-

Гість редакції

но «День студента» провели на ура! Два тижні назад 
їздили до Чорткова на «Кубок ректора-2016», де виграли 
четвертий Кубок ректора у спортивних змаганнях з 
настільного тенісу, баскетболу, шахів та міні-футболу 
серед віддалених структурних підрозділів!  Також були 
на горі Бона – у Кременці, у Збаразькому замку, гуляли 
вечірнім Тернополем. Плануємо поїздку в Карпати!

- Хто допомагає Вам втілювати у життя студентські 
задуми і мрії? 

- Нас завжди підтримує дирекція. Директор 
Чорний Роман Степанович допомагає  вирішенням 
організаційних питань, наприклад, оренди необхідних 
приміщень, музичної апаратури, запрошує місцевий 
телеканал для відеозйомки вияву усіх наших творчих 
талантів, спонсорує всі наші концерти. Заступник 
директора Мороз Галина Романівна, виходячи із влас-
ного колосального досвіду, завжди порадить, що і як 
зробити правильно у різноманітних ситуаціях. Великою 
мотивацією для нас є відповідальна за виховну роботу, 
викладач Кравчук Наталя Олегівна, яка допомагає та 
реалізовує разом із нами усі наші креативні ініціативи.

Я дякую всім за прийняття та підтримку будь-якої 
студентської думки та ідеї!

-  Христино, як Вам вдалося згуртувати в єдину 
дружню сім’ю колись зовсім чужу молодь?

- Ой, скажу чесно, що спочатку було важко. Багато 
молодих людей, у кожного свої амбіції, різні погляди 
тощо. Спочатку  придивлялась до кожного особисто, 
старалась знайти індивідуальний підхід. Зараз можу 
впевнено і гордо сказати, що в мене є найкраща ко-
манда. Можу спокійно довірити будь-яку справу, бо 
впевнена – вони мене не підведуть. Інколи замислююся, 
чи в кожному колективі все так ідеально? Адже, ми не 

Заступник   директора НННІЕМ ТНЕУ Г.Р. Мороз 
разом із викладачами та студентами під час свят-
кового концерту до Міжнародного дня студента

(Закінчення на 7-й стор.)
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М А Й Б У Т Н Є  У К Р А Ї Н И !
тільки студентська рада, яка працює в інституті, ми – 
друзі, порадники один для одного, підтримка добрим 
словом; колектив, якому можна позаздрити.

- Можете розказати читачам «Університетської 
думки», які таланти відкрилися протягом двох 
років навчання в студентської молоді Ново-
волинського навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту ТНЕУ?

- Загалом, молодь нашого інституту є всебічно роз-
винена. Є студенти-науковці, постійні учасники науко-
во-практичних конференцій та інших наукових заходів, 
є студенти із надзвичайними співочими голосами. Як 
виявилося, є ще й хлопці та дівчата, які професійно за-
ймаються танцями. А ще у нас найкращі спортсмени, 
свідченням цього є вже третій Кубок ректора, який ми 
маємо тут – у Нововолинську.

- І все ж, зізнавайтеся, хто в групі найкращий: у 
навчанні;  у спорті;  у художній самодіяльності; мож-
ливо, хтось із ваших підопічних уже робить перші 
самостійні кроки у науці?

- Загалом, важко виділити 
найкращих, щоби ніхто 
не образився. Проте всі 
стараємося брати участь 
у різноманітній діяльності 
інституту зокрема та міста 
Нововолинськ в цілому. 

У навчанні викладачі 
організовують для  нас 
найрізноманітніші форми 
засвоєння знань від круг-
лих столів, ділових ігор, 
модерацій до аукціонів-
колоквіумів, брейн-рингів і 
т.д. Також щороку ми є актив-
ними учасниками науково-
практичної конференції у 
нашому рідному вищому 
навчальному закладі. Охоче 
беремо участь й у численних 
загально університетських 
заходах, які відбуваються 
у Тернополі.  Крім цього, як 
я вже зазначала, щороку 
ми змагаємося у спорті 
за Кубок ректора. У моїй 
групі також багато активних 

учасників студради інституту, що мене дуже радує.

- Може, згадаєте найцікавіший захід, який 
провели разом...

- Найцікавішим був цьогорічний  «День студента». 
В команді є активісти з першого курсу, яким було 
цікаво, як проходить це свято. Тому  вони з особливим 
ставленням підходили до підготовки заходу. Ідеї почали 
надходити ще з початку жовтня, щодня обговорювали 
як краще і раціональніше все організувати. В результаті 
відбувся святковий концерт  в стінах інституту, а вже 
увечері ми організували святкову дискотеку для наших 
студентів та й усіх бажаючих.

Панувала така затишна атмосфера, що на другий 
день студенти підходили і дякували організаторам за 
свято. Здається, що ті недоспані ночі, і навіть, в деякій 
мірі, втрачений спокій варті таких позитивних емоцій...  

-  Чи можна дізнатися, про що мріє голова 
Студентської ради Христина Цимбалюк...

- Не люблю мріяти про нездійснене, але мрій маю 
багато. Зараз готую новий проект, який хочу втілити в 
реальність, для НННІЕМ це буде щось нове. 

А головна моя мрія – мир в Україні, і вірю, що вона 
обов’язково здійсниться!

- І насамкінець: Ваші побажання читачам газети 
ТНЕУ «Університетська думка» у році Новому. 

- Мене часто запитують, чому я поступила саме 
сюди, а не залишилась в рідному місті Тернополі. 
Відповім, що я щаслива студентка, самостійна дівчина, 
активістка лише завдяки рідному НННІЕМ ТНЕУ.

Хочу побажати вам всім мирного неба над головою, 
будьте активними, здобувайте знання, наполегливо 
працюйте над собою, будуйте і, звичайно, реалізовуйте 
великі плани на майбутнє.

 Молодість – це час мрій і надій, пошуку свого 
життєвого шляху, бажання діяти, дивувати світ своїми 
сміливими ідеями.

Успіхів вам в усіх справах і починаннях, любові, 
щастя, невичерпної енергії та оптимізму, адже  ми є 
майбутнє України. З Новим роком! З Різдвом Христовим!

- Дякую, Христино, за Ваші відповіді і за приязне 
спілкування. Хай Вам щастить в усьому і завжди!

З головою Студентської ради НННІЕМ ТНЕУ Христиною 
Цимбалюк розмовляла головний редактор газети ТНЕУ 
«Університетська думка», член НСЖУ  Марія Баліцька

На фото (вгорі) викладач, відповідальна за ви-
ховну роботу у НННІЕМ ТНЕУ Кравчук Н.О. та голова 
Студентської ради інституту Христина Цимбалюк під 
час святкування Дня Незалежності України

 Внизу - щасливі студенти та викладачі Нововолинсь-
кого інституту на Дні здоров’я

Викладачі та студенти інституту – учасники 
щорічного міського конкурсу вишиванок

Гість редакції
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ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ НАСТРІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ 
З початком зимової пори у Тернопільському національному 

економічному університеті вирує передсвяткова атмосфера – профе-
сорсько-викладацький колектив, працівники, студентство в очікуванні 
яскравих миттєвостей новоріччя. 

                                           
У нашому вищому навчальному закладі відбулися зйомки новорічного 

концерту, музичної казки; адміністрація, декани, активісти підготували 
вітання з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим для своїх 
друзів, колег, партнерів, рідних та близьких; співучі студенти колядою 
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НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
сповіщають про народження Спасителя - Дитятка Ісуса Христа. 
Вифлеємський Вогонь принесли нашій великій університетській 
родині невтомні пластуни (див. фото внизу).

 
Щирі усмішки, веселі розмови, теплий і дружній настрій перепов-

нюють ТНЕУ. Кожен чекає на свій особливий подарунок у Новому 2017 
році. Отож, нехай усі ми побачимо у світлі новорічних вогників свої мрії, 
свої сподівання. Нехай поруч будуть рідні люди, найкращі друзі, надійні 
колеги, а найсміливіші плани та задуми обов’язково реалізуються!
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УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ В ТНЕУ

- Коли з’явився термін «українознавство» і хто був фун-
датором українознавства як науки? Із таким запитанням я 
звернулася до Надії Іванівни Білик – доцента кафедри Доку-
ментознавства, інформаційної діяльності та українознавства 
юридичного факультету Тернопільського національного 
економічного університету.

- Термін «українознавство» 
з’явився в ХІХ ст., коли постала 
потреба утвердити українське 
н а  п р о т и в а г у  р о с і й с ь к і й 
імперській ідеології. Фундатором 
українознавства як науки став 
відомий український вчений і 
політичний діяч Михайло Грушевсь-
кий. Українознавство репрезентує 
сукупність знань про Україну як 
частину світової цивілізації. Пред-
метом українознавчих студій є 
феномен українства.

В умовах російсько-української 
війни, окупації Криму, освіта в 
Україні має бути національною. 
Вищі навчальні заклади повинні не 
тільки навчати майбутніх фахівців, 
а й виховувати свідомих громадян 
української держави. З цією ме-

тою запроваджено в ТНЕУ нову дисципліну «Українознавство», 
серед основних завдань якої варто виділити: дослідження 
генезису України та українства, історії формування 
української нації; визначення основних рис ментальності 
українця; пізнання унікальної культурної спадщини українства, 
популяризація національних традицій, виховання поваги до 
творців української культури.

У ХХІ ст. гостро постала проблема збереження 
національної ідентичності. Сучасний світ визначається про-

цесами глобалізації, наслідком 
чого є втрата культурної 
самобутності народів. Поняття 
«самобутність» тісно пов’язане 
з поняттям «незалежність», 
оскільки без усвідомлення власної 
самобутності не можна бути не-
залежним.

Про актуальність вивчення 
дисципліни «Українознавство» 
свідчать такі відгуки студентів-
першокурсників ТНЕУ:

Ілона Ляхович, ЕЕП–11: «На 
жаль, у сучасному світі чимало 

людей позбавлені пам’яті про своє культурне минуле, мо-
лодь не пам’ятає свою історію. Це і є головною проблемою 
культурної ідентифікації в ХХІ 
ст. Як на мене, завжди потрібно 
пам’ятати своє минуле, свої 
сімейні традиції і передавати їх з 
покоління в покоління, незважаючи 
на міграцію за кордон. 

Місце проживання не змінює 
того, ким ти є за національністю 
в світі. Тому потрібно чим більше 
дізнаватись про культуру 
українського народу, своєї сім’ї». 

Аліна Сторожук, ПТБД–11: 
«Дисципліна «Україно-знавство» 
відіграє важливу роль у теперішній 
час. Вона показує історичне 
та культурне життя України, а 
також української діаспори за 
кордоном. Закріплює в людини 
відчуття патріотизму, любові до 
національних цінностей і традицій. 
Нагадує нам, якою ціною ми 
маємо нашу незалежну Україну 
і ще як багато ми маємо зробити 
для її розквіту». 

Надія Гавор, ПТБД–11: «Завдя-
ки курсу «Україно-знавство» я 
простежила генезис рідного на-
роду, нашої мови, а особливо 
культури. На основі цих фактів 
я зробила висновок про місце, 
роль та історичну місію України 
та світового українства». 

 Тарас Гаврилишин, ЕМЕ–11:  «Для 
себе з курсу українознавства я 
дізнався багато цікавої інформації, 
яку має знати кожен свідомий 
українець. Наприклад українські 
знаки-символи. До вивчення цієї 
дисципліни я не знав значення ба-
гатьох символів, а тепер з легкістю 
можу сказати, що означає символ 
квітки мак або символ того чи 
іншого дерева, чи символ тої чи 
іншої тварини. Загалом мені було 
дуже цікаво вивчати цей предмет, 
адже це те, про що має знати кожен громадянин України».

Марія Баліцька, член НСЖУ

Серед обов’язкових гуманітарних дисциплін, які викладаються в ТНЕУ, особливе місце посідає 
«Українознавство». Мета вивчення курсу – сформувати в студентів відчуття причетності до 
тисячолітньої історії та культури українського народу; пізнати себе як національну спільноту, 
вслід за Т. Шевченком дати відповідь на питання: «Хто ми, чиїх батьків ми діти?» Таким чином, 
дисципліна спрямована на відродження історичної пам’яті.

РАДІСТЬ НАРОДЖЕННЯ СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА…
Немає іншого свята в році, яке було б відзначене такою радістю, надією, піднесенням, як народження Ісуса Христа. Це свято, 

яке полонить весь світ, яке вселяє надію на початок чогось нового, це неначе підведення підсумків і поштовх до чогось кращого… 
А цей поштовх – це віра в світле майбутнє, незважаючи на нестабільну ситуацію та нестійкий час в нашій державі. 

Давайте задумаємося... Хтось святкує Різдво без куті, з пострілами замість колядок, але намагається влаштувати якнайкраще 
цю велику подію – народження Христа. А дехто має можливість піти до церкви, приготувати кутю і решту чисельних свят-вечірніх 
страв, співати колядки у родинному колі, але нехтує такою можливістю, перетворює Різдво у «різдвяний шопінг», і тоді здається, що 
святкується не «народження Христа», а «народження розпродажів». З цього можемо зробити лише такий висновок: ми не вміємо 
цінувати того, що маємо, використовувати можливості, хочемо лише дорогих 
подарунків, а інші готові віддати все заради тих харчів, заради тієї куті, заради 
можливості піти до церкви та розділити радість народження Ісуса-Дитяти з 
рідними. Однак над усім цим стоїть Христос, Який народився понад 2000 років 
і є символом світла, миру, любові, перемоги добра над злом. Папа Римський 
Франциск казав: «Якщо візьмемо Його у свої обійми та дозволимо обійняти нас, 
то новонароджений Ісус принесе нам такий мир серця, який не знатиме кінця».  
Боже Дитя дає нам силу, шанс, можливість стати кращими, створити новий і 
кращий світ навколо себе. Цей дар нічого не коштує і одночасно ні до чого не 
зобов’язує, його можна використовувати вже сьогодні, в цю ж мить, а можна – 
завтра, післязавтра, через місяць, рік, два роки, десять, а можна так і не викори-
стати такий дорогоцінний подарунок від маленького Ісусика... В цьому і є наша 
проблема, що ми не використовуємо того, що нам дано, хочемо прийти на все 
готове та скористатися не своїм трудом. Тільки від нас самих залежить, чи поч-
немо використовувати цей дар, чи, врешті, зробимо крок до Різдва Христового?

Марта Лабяк, студентка КЕПІТ ТНЕУ
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ЮРИСТ – ПРОФЕСІЯ СПРАВЕДЛИВИХ ТА 
ЕРУДОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ!

Після завершення навчання у школі абсолютна 
більшість юнаків і дівчат ставлять безліч запитань:  куди 
піти вчитися, який фах обрати?  Коли переді мною 
виникли ці питання, я була впевненою, що найкращий 
вибір – це Тернопільський національно економічний 
університет, який дає можливість реалізувати себе у 
будь-якому напрямку, потрібно тільки цього хотіти. Я 
обрала юридичний факультет, що виховує майбутніх 
юристів. Це відповідальна робота, оскільки завж-
ди пов’язана з долею людей, і помилок не повинно 
бути. Професія точна, тобто вона є діяльністю, яка 
спирається на конкретні юридичні факти при точному 
дотриманні законодавства  для отримання конкретно-
го результату. На мою думку, здобувши цю професію, 
можна одержати безліч перспектив, допомагати лю-
дям у вирішенні питань, інколи доленосних...

Сучасний юрист повинен бути обізнаний у всіх 
справах, логічно мислити, правильно висловлювати-
ся, вміти переконувати та бути справедливим і еру-

дованим. Потрібно багато працювати над собою, вміти мудро виходити з різних 
ситуацій і, найголовніше, ніколи не здаватися. Отож, усім правникам  першого курсу 
і собі особисто бажаю успіху, впевненості і кожному з нас дійти до своєї мети...

Світлана Кочмар, першокурсниця ЮФ ТНЕУ

КОЛЕКТИВНЕ ЩАСТЯ У ДРІБНИЦЯХ, 
ЯКІ МИ НАВЧИЛИСЯ ПОМІЧАТИ ПОМІЖ СОБОЮ...

Мабуть, кожен із студентів пам’ятає свої перші дні та тижні в університеті – перше знайомство з одногруп-
никами, перші лекції та семінари, блукання коридорами корпусу Юридичного факультету ТНЕУ в пошуках 
аудиторії. Це саме той яскравий час, коли відчуваєш і розпач, і захоплення водночас, розумієш, що нарешті 
почалося омріяне студентське життя. Саме такими були перші тижні наших першокурсників. Допомагали нам 
призвичаїтися до студентського життя куратор Наталія Олегівна Чудик –

доцент, кандидат юридичних наук кафедри кримінального права та процесу; активісти студентського пар-
ламенту юридичного факультету. 

Незважаючи на цей короткий проміжок часу, ми стали великою сім’єю, яка здатна перемагати і впевнено йти 
вперед. Вступивши на юридичний факультет, який робить нас сильними і, щонайголовніше, єдиними, ми змогли 
знайти себе. Декілька тижнів назад, кожен із факультетів мав можливість проявити себе у “Новій генерації». 
Взявши участь у конкурсному заході, ми стали ріднішими, більш згуртованішими та сильнішими.

Наша група щаслива, що має класного куратора, який допомагає вирішувати різні проблеми і більшість 
свого вільного часу присвячує групі.

Вже віддавна наш університет має гарну традицію – щороку проводити конкурс «Студентська ліра», який, 
фактично, згуртовує студентів кожного факультету і визначає найкращих. Тому разом із навчанням ми вміємо 
цікаво проводити час, допомагають нам у цьому наші організатори, які успішно пройшли усі ці випробування. Все, 
що ми робимо, це тільки вдосконалює нас і формує майбутніх юристів всебічно розвинутими у різних ситуаціях.

Так, ми щаслива група! А знаєте чому? Cаме тому, що щастя у дрібницях, які ми навчилися помічати поміж собою.
Тому, усім читачам газети ТНЕУ «Університетська думка» бажаємо Вам позитивних емоцій, частіше усміхайтеся, 

йдіть впевнено до мети, ставте ціль і будьте впевнені, не конфліктуйте і, найголовніше, ніколи не зупиняйтеся…
Група ПР-12 Юридичного факультету ТНЕУ

Зі студентської пошти...
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
13 грудня 2016р. у Мін’юсті пройшла 

зустріч Міністра юстиції Павла Петренка 
з 55 студентами юридичних факультетів, 
які підготували найкращі письмові робо-
ти на конкурс на тему розвитку права 
в Україні, який проводило Міністерство 
юстиції.  

Як зазначила заступник Міністра 
юстиції Ганна Онищенко: «Ми з Міністром 
зустрілись з переможцями науково-
практичної Інтернет-конференції, що 
проходила з 15 жовтня по 15 листопада 
цього року, у ході якої всі бажаючі сту-
денти та аспіранти українських вишів 
надсилали свої ідеї та пропозиції на 
тему розвитку правової системи України. 
Ми розглянули всі роботи, які надійшли 
нам на електронну пошту і відібрали 
найкращі: з власним баченням і шляхами 
вирішення проблемних питань».

Переможцем від Тернопільщини став 
студент другого курсу юридичного фа-
культету ТНЕУ Андрій Чорний.
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Відкритий лист 
ПЕРЕМОЖЦІ «СТУДЕНТСЬКА ЛІРА-2016» ПОКАЗАЛИ, 
ЩО ВОНИ Є ДРУЖНИМИ, ГОТОВИМИ ЗЛАГОДЖЕНО 

ПРАЦЮВАТИ В КОМАНДІ, 
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ГЕНЕРАТОР ТВОРЧИХ ТА КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ!
Шановна редакціє газети ТНЕУ «Університетська думка», просимо надрукувати на шпальтах часопису відкритий лист-вітання 

команді-переможниці щорічного фестивалю-конкурсу «Студентська ліра» - адже цьогоріч наші студенти визнані найкращими! 

«Дорогі наші ФЕУвці 1-го курсу,  від щирого серця вітаємо вас з почесно зайнятим 1-им місцем. Як ви знаєте, 
боротьба була складною, підготовка до конкурсу важкою та плідною, але результат виявився того вартий. 
Саме ви зуміли вразити компетентне журі та палких вболівальників своїми вокальними, хореографічними, те-
атральними талантами. Кожен із вас з величезним азартом та запалом готувався до цього дня. Ви виклалися 
на всі 100 і глядачі це побачили та оцінили.

«Ліра для мене була як вибух найяскравіших емоцій! Стільки хвилювань та підтримки просто розривають тебе 
на маленькі шматочки щастя! А саме відчуття виступу? Це щось просто нереальне! На мою думку потрібно мати 
дуже багато сил, щоб це все пережити. А найбільше коли ти стаєш переможцем! Тоді ти розумієш, що весь той 
час, всі ті сили, моральне напруження просто того коштували. Тому бажаю кожному майбутньому першокурснику 
відчути наскільки круто бути учасником Ліри! Адже саме тоді ти стаєш великою частинкою свого факультету і всієї 
університетської родини!», - такий спогад залишився у Софії Стасюк.

Номери представлені на сцені були найяскравішими, найоригінальнішими і ще надовго залишаться в пам’яті 
кожного присутнього в залі.  Для багатьох з вас, саме з цього моменту розпочнеться творче життя, адже на сцені 
запалилися нові таланти, нові зірочки нашого університету.

Студентський декан ФЕУ Віктор Гуцуляк провів з студентами напевно найбільше часу, ось що він розповідає: 
«Найдовше тривала хвилина перед оголошенням результатів, всі затамували подих, і почувши про перемогу мої 
емоції вибухнули, щастю не було меж. Найприємніше було бачити щасливі обличчя самих учасників, зі сцени було 
добре видно як радіє декан факультету, викладачі і всі студенти. Виборовши цю перемогу, учасники показали що 
вміють бути дружніми, працювати в команді, є величезним генератором творчих та креативних ідей».

Бажаємо щоб ця перемога була не останньою а тільки початком, тим самим поштовхом для підкорення нових 
вершин. Для кожного з вас події, що відбувалися на довгому шляху підготовки  означають не менше, аніж сама пере-
мога. Саме закулісне життя, довгі вечори репетицій, безсонні ночі перед виступом,   загартували вас та націлили на 
перемогу. «Для мене Ліра відіграла важливу роль у початку студентського життя. Під час репетицій я знайшла багато 
знайомих і друзів, відчула ту теплу атмосферу, яка була присутня протягом підготовки до Ліри.  Репетиції були не 
легкі, але неймовірно приємні, веселі та незабутні. Словами не передати ті емоції,які я пережила під час оголошення 
результатів. Боротьба була складною, але результат виявився того вартий», - розповідає Юлія Годовська.

«Раніше, приймаючи участь в різних конкурсах та шоу, я ще не зустрічав такого видовища як студентська 
«Ліра». Зважаючи на довготривалі репетиції, які займали увесь вільний час я всеодно радий від самого процесу та 
результату. Ліра зближує з студентами факультету, можна знайти багато друзів та однодумців. Просто, ці відчуття 
неможливо передати словами, це потрібно відчути, особливо, коли твій факультет виборює перше місце. Я охоче 
рекомендую майбутнім першокурсникам брати там участь, оскільки, незалежно від результату, ти пізнаєш всю ту 
атмосферу і отримуєш від неї задоволення. Особисто я ні про що не жалію. «Ліра» обов’язково залишиться в моїх 
спогадах», – Владислав Яніцький.

 Звичайно що тут не обійшлося без допомоги старшокурсників.
«Вони наші перші творчі наставники, допомагали нам як могли. Вклали у нас те чого самі навчилися протягом всіх 

років навчання в університеті. Відкрили нам секрети виступів уже з власного досвіду та допомогли у постановці таких 
складних але феєричних номерів», 
- зізналася Ірина Обшарська.

Ну і як же без вболівальників. 
Адже саме вони створили цей 
неповторний дух перемоги. 
Студенти факультету не тільки 
підбадьорювали своїх друзів і колег, 
а й брали участь у деяких танцях в 
залі, що мало вражаючий ефект.

«Окремо величезна подяка про-
фесорсько-викладацькому колек-
тиву факультету за підтримку та 
розуміння. Деканат та викладачі 
завжди йшли нам на зустріч у наших 
проханнях та трохи божевільних 
ідеях, давали свої мудрі настанови. 
Декан факультету Островерхов 
Віктор Михайлович хвилювався не 
менше за нас, спостерігав за нами 
на репетиціях, вказував на наші по-
милки, він вірив у нашу перемогу 
та вселив цю віру у нас», - вважає 
Андрій Козар.

Отож щирі вітання усім нам! 
Це спільна перемога! 
Це наш кубок! 
Це наші заслуги і наші студенти! 
Ми маємо чим пишатися!».

Юлія Ковальчук, студентка ФЕУ
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СОЛОДКИЙ СТИМУЛ НАВЧАННЯ У КЕПІТ ТНЕУ
Мудреці Світу навчають, що немає нічого, що не долалось би працею. Адже, як писав Іван 

Франко, «Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.»
Навчання – це дуже велика праця і учня чи студента, і вчителя. І найперше, що має зробити вчи-

тель, на думку Д. Менделєєва, - це розвинути в учня дух допитливості. А К.Ушинський наголошував, 
що «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити”!

Дирекція коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ по-різному заохочує 
студентів до навчання: стипендії отримують усі, хто навчається на державній формі та має 

відмінні і добрі оцінки; кращі студенти нагороджуються грамотами, подяками… 
А з нагоди 50-річчя Тернопільського національного економічного університету та наближення 

Новорічних і Різдвяних свят, за ініціативою викладача коледжу, к.е.н. С.М.Миколюк 
студенти радо погодилися змагатися за солодкий приз.

Для проведення Конкурсу на кращу академічну групу КЕПІТ ТНЕУ за період з 1 вересня по 12 грудня 2016 року 
створено конкурсну Комісію, яку очолила студентський декан коледжу Ірина Федишин (група ФКт-31), а за-
ступником є заступник директора КЕПІТ С.В.Стецюк. До конкурсної Комісії також увійшли представники з числа 
студентів коледжу: від першого курсу – Олег Банах, від другого – Анастасія Хічій, від третього – Андрій Ваврик.

Конкурсна Комісія розробила Положення, яке затвердив директор КЕПІТ ТНЕУ, к.е.н, доцент О.Л.Шашкевич.  
Згідно з Положенням, переможцем Конкурсу вважатиметься група, яка отримала найвищі рейтингові позиції з 
успішності за період конкурсу – тобто за I семестр 2016/2017 н.р.

Конкурс на кращу академічну групу проводиться з метою підвищення якості навчання студентів, їх мотивації 
в оволодінні основами майбутньої спеціальності.

Конкурс має й інші завдання, серед яких – згуртування студентської молоді й командна робота.

А тепер про найсолодшу мить…
То хто ж він – отой солодкий спонсор, який не пошкодував для працьовитих студентів 50 кілограмів цукерок?
Приватний  підприємець, власник мережі «Карамелька», випускник нашого університету 1996 року випуску 

Едуард Франкович Стецький.
Також, забігаючи наперед, розповім, що одностайним голосуванням на старостаті коледжу 

від 13 вересня 2016 року прийнято рішення поділитися виграними цукерками...
* * *

Конкурсна Комісія, яку очолила студентський декан коледжу Ірина Федишин (група ФКт-
31), визначила переможцем із 42 груп коледжу економіки, права та інформаційних технологій 
ТНЕУ  групу, яка отримала найвищі рейтингові позиції з успішності за період конкурсу – тобто 
за I семестр 2016/2017 н.р. – ПРт-31 (староста Харо Вікторія - див. фото праворуч; куратор 
групи Гурневич Б.М.). Показник якості навчання цієї  групи склав – 89%. Трішки не «дотягнули» до 
перемоги групи ФБСт-11 (староста Лукинів Мар’яна, куратор – Дзюла Ю.В.) – 88,9% та ФКт-21 
(староста Білан Катерина, куратор – Василик І.Ю.) – 88%. 

Про емоції групи  ПРт-31 розповіла староста Вікторія Харо, наголосивши: «Мої одногрупники 
старалися, як могли, але хочу сказати, що наша група і так добре вчиться – ми успішні уже 
третій рік поспіль. За нашу перемогу ми вдячні дирекції коледжу і нашому  куратору Гурневич 
Борису Михайловичу, методистам деканату та ініціатору конкурсу С.М. Миколюк».

Подяку солодкому спонсору  Е. Ф. Стецькому від імені ректора Тернопільського 
національного економічного університету професора Крисоватого Андрія Ігоровича вручив 
директор коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ Шашкевич Олександр Любомирович.

Студенти-переможці щедро поділитися отриманим подарунком із пораненими бійцями зони АТО, які перебу-
вають у госпіталі на Сході України, 
з діточками Тернопільського об-
ласного спеціалізованого кому-
нального Дитячого будинку «Ма-
лятко» та з людьми похилого віку 
із Петриківського геріатричного 
будинку-інтернату.

Окрему подяку директор вис-
ловив викладачу КЕПІТ ТНЕУ к.е.н. 
Миколюк С.М., яка виступила 
ініціатором проведення конкурсу.

 Мудреці стверджують: «Якщо 
вчитель поєднує в собі любов 
до справи і до учня, він - доско-
налий учитель!».  Відрадно, що у 
КЕПІТ ТНЕУ працюють викладачі, 
які сповнені любов’ю і до своєї 
справи, і до студентів, дбаючи 
про їхнє самовираження та са-
мовдосконалення, засіваючи у 
юних душах уміння працювати в 
команді, добро і милосердя.

Марія Баліцька, 
головний редактор газети 

ТНЕУ «Університетська думка»
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КРАСУНЯ ВАСИЛИНА 
СЛЕБЕДЮК НАВЧАЄТЬСЯ У ТНЕУ

Студентка факультету економіки та управління ТНЕУ 
Василина Слебедюк  - перша віце-СтудМіс і «СтудМіс 
Глядацьких симпатій» у конкурсі краси «СтудМіс України»

- Василино, вітаю Вас із високою перемогою у 
Всеукраїнському конкурсі краси… Усі розуміють, що 
перша віце-Студ-Міс – це буквально якийсь малесень-
кий відсоток до титулу Студ-Міс… Як Ви справилися зі 
своїми емоціями?

- Друге місце у будь-якому конкурсі чи змаганнях 
це завжди боляче, адже розумієш що для перемоги не 
вистачило зовсім трішки. Представляючи Тернопільську 
область на Всеукраїнському етапі, я розуміла, яка велика 
на мені відповідальність. Тому докладала максимум зу-
силь під час підготовки і проявляла впевненість на сцені. 
Конкурс Студ-Міс це не просто оцінювання краси, а 
ще й кмітливості і таланту. Таким чином, після конкурсу 
зробила висновок, що потрібно ще більше працювати 
над своїм всебічним розвитком, вивчати мови і розвивати 
свої індивідуальні особливості.

- Усі дівчата красиві…
- Так, у мене були достойні конкурентки – 20 

найкрасивіших студенток України, і я щаслива що 
здобула корону, нехай не найголовнішу, та все ж таку 
важливу для мене. 

Дуже вдячна усім, хто підтримував мене в Інтернет-
голосуванні, адже саме це допомогло здобути не 
менш важливий для мене титул «Студ-Міс Глядацьких 
симпатій». 

- Василино, Ви така ще юна, а вже стільки досягнули 
і в особистому саморозвитку, і у навчанні, і в конкурсах 
Всеукраїнського рівня… Як Вам вдається бути завжди 
на висоті?

- Студентський вік – важливий етап розвитку 
особистості. У цей період відбувається становлення 
фахівця, формування світогляду ідеалів та переконань. 
Я можу з гордістю сказати, що у стінах Тернопільського 
національного економічного університету можна здо-
бути як і глибинні знання досвідченого професорсь-
ко-викладацького колективу, так і реалізацію себе як 
особистості та підтримку у всіх починаннях. 

З нагоди нашого спільного свята, хочу закликати 
всіх студентів ТНЕУ не втрачати марно дорогоцінний 
час, адже спільними зусиллями ми зможемо стати ак-
тивними учасниками і творцями майбутнього нашого 
університету і нашої держави. Бажаю усім енергійного 
творчого життя та незабутніх студентських років.

- Дякую Вам, Василинко, щиросердечно бажаю нових 
досягнень і легкого шляху до найвищих вершин.

Розмовляла Марія Баліцька, головний редактор 
газети ТНЕУ «Університетська думка»

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«СТУДЕНТСЬКА ЛІРА – 2016» 

НАЗВАВ СВОЇХ ПЕРЕМОЖЦІВ!
Три дні поспіль тривав фестиваль-конкурс «Сту-

дентська ліра-2016»! Неймовірні емоції, шалені 
пристрасті вирували на сцені та у залі. Професорсь-
ко-викладацький колектив, студентство на три дні 
об’єдналися в одну мистецьку родину для того щоби 
показати свої таланти. Кожен факультет виступив на 
дуже високому рівні – вокальні номери, танцювальні 
композиції, відеоролики, світлові шоу… 

 Старшокурсники уболівали за першокурсників, а 
викладачі «тримали кулаки» за своїх вихованців. 

Такий фестиваль є яскравим прикладом 
багатогранності вищого навчального закладу.

 Результати фестивалю-конкурсу творчо 
обдарованої молоді «Студентська ліра – 2016»:

– І місце – факультет економіки та управління (9,17 
бала);

– ІІ місце – факультет фінансів (9,03 бала);
– ІІІ місце – юридичний факультет (8,8 бала);
– номінація «За ідейність» – факультет банківського 

бізнесу (8,1 б.);
– номінація «За актуальність сценарію» – факуль-

тет комп’ютерних інформаційних технологій (8,09 б.);
– номінація «За кращий КВН» – коледж економіки, 

права та інформаційних технологій (7,91 б.);
– номінація «За креативність» – факультет обліку 

і аудиту (7,36 б.);
– номінація «За творчу інтуїцію» – факультет 

аграрної економіки та менеджменту (6,68 б.).
 Грамоту за участь отримали студенти Навчаль-

но-наукового інституту міжнародної економіки та 
менеджменту ім. Б. Д. Гаврилишина (6,24 б.).

 Відкриттям цього року стали Постнікова Іванна 
(КЕПІТ) та Литвинець Владислав (ФФ).

 Вітаємо усіх з участю у цьому дійстві й бажаємо 
нових творчих досягнень!

ФЕЄРИЧНИЙ 
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

З НАГОДИ 50-РІЧЧЯ ТНЕУ
У рамках славетного 50-річного ювілею ТНЕУ на 

Театральному  майдані міста Тернополя відбувся 
танцювальний марафон, у якому студенти вищого 
навчального закладу виразили свою  юно-молоду, 
запальну святкову радість. 

Запальною композицією танцювальний марафон 
розпочав студентський колектив, до якого долучилися 
представники усіх факультетів, інституту та коледжу 
ТНЕУ.

Наступними на танцполі активно, ритмічно, весело 
і бадьоро виступили студенти юридичного факуль-
тету, факультету фінансів, факультету аграрної 
економіки і менеджменту, факультету банківського 
бізнесу, факультету обліку і аудиту. 

Святковий настрій підтримали студенти  фа-
культету економіки та управління.  А завершили 
феєричний святковий танцювальний марафон сту-
денти Навчально-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім. Богдана Гаврилишина  і 
студентський танцювальний колектив факультету 
комп’ютерних інформаційних технологій.  

Студенти ТНЕУ, глядачі та учасники танцювального 
марафону під час виступів тих чи інших факультетів 
активно підтримували один одного. 

Ведучою марафону була Зоряна Вовк.
Такого танцювального свята Тернопіль ще не 

бачив! Дякуємо усім учасникам цієї  святкової 
танцювальної феєрії!

Відділ гуманітарної освіти та виховання
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«ГЕРОЇ СПОРТИВНОГО РОКУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ – 2016»
У  Т е р н о п і л ь с ь к о м у 

національному економічному 
у н і в е р с и т е т і  в і д б у л о с я 
в ідзначення переможців 
щорічної програми «Герої спор-
тивного року Тернопільщини 
– 2016».  У залі засідань Вченої 
ради університету зібралися 
найкращі спортсмени, трене-
ри, меценати, журналісти. 

                               
Присутніх на святковому дійстві 

привітав ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор А. І. 
Крисоватий: «На Тернопіллі є славні 
традиції – вшановувати тих, хто своїми 
спортивними досягненнями здійснює 
поступ нашої держави, зміцнює її 
авторитет на міжнародній арені. Над-
звичайно складна сьогодні ситуація 
на Сході, однак ми віримо у щасливий завтрашній день. Випробування згуртовують народ, наших краян, які 
сьогодні підтримують спортсменів. Я пишаюся тим, що наша молодь досягає найвищих сходинок національних та 
міжнародних змагань. Горджуся тим, що серед вас багато студентів Тернопільського національного економічного 
університету. Ми будемо робити все, аби жовто-синій прапор майорів на кращих спортивних аренах світу. 
Дякую Вам за патріотизм, силу духу і професіоналізм. Нових здобутків у 2017 році!»  

До вітань також долучилися голова Тернопільської ОДА С. С. Барна, голова облради В. В. Овчарук, на-
чальник управління фізичної культури та спорту ОДА В. С. Мацикур.  

Героями спортивного року Тернопільщини у 2016 році  стали студенти, випускники 
та працівники нашого вищого навчального закладу: 

 ОЛЕКСАНДР ТУГАРЄВ – студент ТНЕУ. Майстер спорту України міжнародного класу з вітрильного спорту. 
Учасник ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро. Лауреат в номінації «Найкращий спортсмен року».

АНДРІЙ АНТОНЮК –  студент ТНЕУ. Майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської боротьби. 
Срібний призер змагань за Кубок Європи. Лауреат в номінації «Найкращий спортсмен року».

ОЛЕНА КРИВИЦЬКА  – випускниця ТНЕУ. Майстер спорту України міжнародного класу з фехтування. Учасниця 
ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро. Лауреат в номінації «Найкраща спортсменка року».

АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА –  випускниця ТНЕУ. Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону. Срібний 
призер чемпіонату світу серед юніорів. Бронзовий призер змагань за Кубок світу. Лауреат в номінації «Найкраща 
спортсменка року».

ЮРІЙ БОСИЙ –  студент ТНЕУ. Майстер спорту України міжнародного класу з фрі-файту. Бронзовий призер 
чемпіонату світу. Лауреат в номінації «Разом з олімпійцями».

СТЕПАН ПАСІЧНИК –  студент ТНЕУ. 
Майстер спорту України зі стрибків 
на лижах з трампліну. Учасник ІІ зи-
мових юнацьких Олімпійських ігор 
в Ліллехамері. Лауреат в номінації 
«Олімпійські надії».

 
ВАСИЛЬ МАКУХ –  студент ТНЕУ. 

Кандидат в майстри спорту України 
з легкої атлетики. Чемпіон України, 
учасник чемпіонату Європи се-
ред юнаків.  Лауреат в номінації 
«Олімпійські надії».

 
ІРИНА МЕРКУШИНА – викладач 

ТНЕУ. Заслужений тренер України 
з біатлону. Тренер ФСТ «Динамо» з 
біатлону. Лауреат в номінації «Тренер 
року».

 
Спортсменам вручили подарунки, 

відзначили кращих тренерів, подяку-
вали меценатам та журналістам. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю



16
№12-13 (457-458), 31 грудня 2016 р.

  Вже рік старий за обрії пливе... Уже й Новий стоїть на виднокрузі...  
Хай у Новому буде все нове. Старі лиш вина, істини і друзі! (Ліна Костенко)

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

П р и  п е р е д р у к у  п о с и л а н н я  н а 
«Університетську думку» — обов’язкове! 
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НОВОРІЧНА КАЗКА-МЮЗИКЛ "СНІГОВИК ПОВЕРТАЄТЬСЯ"...
У рамках проекту «РЕКТОР ТНЕУ – 

ДІТЯМ» учасники творчих колективів 
Тернопільського національного 
економічного університету подарували 
тернополянам надзвичайно цікаву каз-
ку-мюзикл «Сніговик повертається». 
Упродовж 17-23 грудня музичну виста-
ву переглянули діти працівників та 
партнерів університету, школярі міста, 
діти з особливими потребами,  соціально 
незахищені категорії населення.

Казкарка Іренея (Ірина Новомлинсь-
ка) запросила усіх глядачів відкрити 
чарівну скарбничку – і розпочалися 
казкові дива.

За сюжетом,  діти (учасниці гурту 
«Кралечки») зліпили чудового Сніговика 
Айсика (його роль бездоганно зіграв Пав-
ло Тютюнник) і весело проводили з ним 
час. Якось випадково Айсик дізнається 
від сусідки Ворони (Наталія Хміль), що 
незабаром пригріє сонечко і він, воче-
видь, розтане. Сніговик вирішує йти на 
Північ.  На заваді головному герою стає 
відома лиходійка Скарлет Противсіх 
(неперевершена Тетяна Шарган) зі своїм 
кумедним помічником Посіпакою Бобом 
(Роксолана Залізняк), вони постійно 
намагаються збити Сніговика з пра-
вильного шляху.  Мандруючи, Айсик 
знаходить друзів в усіх куточках світу 
– Мікі Мауса (Елеонора Атаманчук, 
Адам Додик), Міні Маус (Наталія Цар), 
Алладіна (Влад Васильків), цілителя 
Мустафу (Борис Салабчук), Робокара 
Полі (Олександр Мельничук, Віталій 
Скиба) – і, нарешті, потрапляє на Північ.  
Саме тут він дізнається чудову  істину 
від Королеви Снігобелли (Оксана Кор-
зун). Виявляється, Сніговичку зовсім не 
потрібно боятися сонечка, адже у світі 
панують свої закони природи, саме за-
вдяки їм Сніговик «незабаром перетво-
риться на водичку, потім разом з парою 
підніметься на хмаринку, щоб з часом 

знову стати білим снігом, а згодом – Сніговичком».  Радості Сніговика немає меж: 
він може сміливо повертатися додому, до своїх друзів-дітлахів. «Скажіть, Королево, 
а так буде зі всіма, кого я знаю?» – запитує Айсик. 

«Так пощастило тільки людям – вони теж можуть мати вічне життя, тільки, на 
жаль, про це забувають», – відповідає Сніговичку Снігобелла і разом з веселими 
Пінгвінами (учасниками гурту «Краплинки») знайомить його з чудовою різдвяною 
історією. 

Сніговик поспішає додому радісний і щасливий. «Я повернувся назавжди!» – ве-
село сповіщає він своїм друзям.

У виставі представлено чудові танцювальні та пісенні композиції у виконанні 
творчих колективів університету – театру пісні «Для тебе», студії сучасної хореографії 
«ТАНГо dance companу», гурту «Галичанка».

Автор сценарію та режисер казки-мюзиклу – заступник начальника відділу 
гуманітарної освіти та виховання Алла Бінцаровська, балетмейстер – Любов Борисяк, 
композитор та звукорежисер – Сергій Родько.  Ролі виконували учасники творчих 
колективів ТНЕУ, студенти та працівники відділу гуманітарної освіти та виховання 
(начальник відділу Світлана Сорочинська).

 
Новорічні музичні вистави для маленьких тернополян та їх родин щороку 

відбуваються у ТНЕУ за сприяння ректора університету, доктора економічних наук, 
професора Андрія Ігоровича Крисоватого.

Відділ  гуманітарної освіти  та виховання ТНЕУ


