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Загальновідомо, що інтелігенція, боронячи 
українські звичаї, культуру, релігію і українське 
слово, відіграла важливу роль у формуванні  
суспільства. Поет – це та людина, котра, не-
залежно від власного життєвого становища, 
здатна словом підтримати як морально, так 
і духовно свій народ, коли він найбільше цього 
потребує. Саме Шевченко вперше в історії по-
рушив проблему соціальних низів. Завдяки його 
творчості, українська література вивела із 
забуття всю націю закріпаченого населення. У 
своїх творах великий Кобзар пристрасно ставав 
на захист гноблених, викриваючи й засуджуючи 
тих, хто знущався з народу. 

Поезія  Тараса Шевченка була і є могутньою 
зброєю в руках українців, вона стала променем 
світла, який вселяє надію та дає силу для бороть-
би, а сам Кобзар – неначе сонце, яке досі яскраво 
світить нам у цей складний, тривожний час. 

Не малюйте Шевченка плебеєм
У кріпацькій пошарпаній свиті — 
Я в нім бачу лише Прометея 
У одежі, із сонця відлитій.

Послідовниц ею,  котра надихнулася 
революційним духом Шевченка та змогла 
підхопити і пронести його думку, стала Леся 
Українка, чия доля, і творчість перегукується з 
долею Тараса. Незламність тендітної жінки є 
справжнім прикладом терпимості та героїзму. 

Хто вам сказав, що я слабка,
Що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука?
Чи пісня й думка кволі?

Леся Українка, як і Тарас Шевченко, не 
зламалася під гнітом життєвих труднощів, а 
через свою поезію та громадську активність 
вчила кожного українця боротися за своє щастя, 
вірити у краще майбутнє. Їхні твори сповнені 
оптимізму і незламної віри у життя, які, я 
впевненена,  завжди надихатимуть людей, до-
даватимуть сили вистояти у часі випробувань. 
Особисто для мене поетичні рядки Лесі Українки 
стали життєвим кредом, яке допомагає не опу-
скати руки у складних ситуаціях.

Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні.
Без надії таки сподіватись.
Буду жити — геть думи сумні!

Отримавши пропозицію взяти участь у 
конкурсі поезій, присвячених пам’яті Тараса 
Шевченка, я вирішила у своєму виступі поєднати 
творчість цих двох геніальних фундаторів по-
етичного слова. Адже творчість Тараса Шев-
ченка і Лесі Українки, попри те, що, безумовно, 
є індивідуальною та особливою, має схожість, 
спільність, якусь єдину нитку, що поєднує їхні 
життєві долі та творчість. Мій виступ сподо-
бався і учасникам конкурсу, і журі, яке одноголос-
но визнало мене переможницею. Дякую.  

 Ірина Чайка, 
студентка групи ПР-22 ЮФ ТНЕУ 

«ДО ВИСОТ ТАРАСОВОГО СЛОВА»
Дев’ятого березня 2016 р. у світлиці Тернопільського 

національного економічного університету відбувся кон-
курс на краще прочитання поезій Кобзаря та творів, 
присвячених генію України, «До висот Тарасового 
слова». Такі конкурси є необхідними у теперішній час, 
адже слово Шевченка спроможне розбудити у нас 
справжніх українців, здатних боронити рідну землю, 
поважати батьків, любити свою сім’ю, родину, не 
бути байдужими до сиротини. 

Уявімо собі, якими би духовно змалілими ми були 
без отого геніального сина України, що на сторожі 
над нами поставив Слово, тих декілька букв, що 
змінюють мислення, думку на усі 360 градусів. 

Приємно, що студенти ТНЕУ перейнялися Кобзаревим словом, намагалися зрозуміти його 
поезію, звертаючи увагу на виконавську майстерність, сценічну культуру, оригінальність викладу 
матеріалу. Як і у кожному конкурсі, так і у цьому, було високоповажне журі, яке й визначило 
переможців, а до його складу ввійшли: Балябас Любов Іванівна – завідувач сектору бібліотеки 
ТНЕУ, Біловус Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства, Баліцька Марія Йосипівна – головний редактор 
газети «Університетська думка ТНЕУ», член Національної спілки письменників України.

 Грамотами за участь у конкурсі «До висот Тарасового слова» були нагороджені: Ольга Дремух 
(ФЕУ), Катерина Теслюк (ЮФ), Соломія Лотоцька (ННІМЕВ ім. Б. Гаврилишина), Христина По-
глод (ФФ), Дмитро Данилюк (КЕПІТ), Вікторія Козлюк (ФОА), Христина Тусик (ФОА), у номінації 
«Виконавська майстерність» нагороджені: Марія Ковбас (ЮФ), Михайло Манько (ФББ), Влад 
Сокальський (ФКІТ), у номінації «Сценічний образ»: Ольга Мороз (ФФ), Ольга Бойко (КЕПІТ), 
Йордана Палаш (ФЕУ), у номінації «Авторський твір» нагороджена Вікторія Плюта (ФЕУ).

 Дипломом ІІІ ступеня, цінним подарунком від первинної профспілкової організації студентів 
ТНЕУ нагороджена Олександра Струмчинська (факультет економіки та управління), ІІ ступе-
ня – Євгенія Юськова (факультет фінансів), І ступеня – Ірина Чайка (юридичний факультет). 

 
Щиро вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів усім учасникам конкурсу. Читаймо 

Шевченка, любімо його поетичне слово, наснажуймось духом Кобзаря, бо творчість Тараса 
Григоровича Шевченка – це книга буття українців, своєрідна візитна картка українського народу.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Два життя - одна 
мета…
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Офіціоз РЕКТОР ТНЕУ ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співпрацю у галузі інноваційної та інвестиційної діяльності
29 березня 2016 року між Тернопільським 

національним економічним університетом, 
Українською міжбанківською валютною 
біржею та Тернопільською обласною держав-
ною адміністрацією було підписано Меморан-
дум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі 
інноваційної та інвестиційної діяльності.

Метою цього Меморандуму є створення 
сприятливого інноваційно-інвестиційного 
клімату в Україні, узагальнення світового 
досвіду ведення інвестиційної діяльності для 
підвищення ефективності виробництва в 
Україні.

Усвідомлюючи необхідність формування 
позитивного іміджу підприємств області та 
України перед вітчизняними й зарубіжними 
інвесторами, враховуючи наявний досвід ділової 
співпраці та науковий потенціал, сторони 
об’єднали зусилля й погодилися працювати за 
такими напрямами:

– підтримка розвитку ділових зв’язків між 
учасниками: науковим партнером, біржею й 
обласною державною адміністрацією;

– розвиток міжнародних ділових зв’язків 
сторін;

– фінансова та організаційна підтримка заходів, пов’язаних з інноваційно-інвестиційною діяльністю, які здійснюються в Україні;
– організація заходів, пов’язаних з інноваційно-інвестиційною діяльністю в сфері аграрного бізнесу;
– взаємне надання наукової та технічної інформації, результатів досліджень;
– спільна участь у виставках, форумах, семінарах та інших заходах;– спільна розробка і випуск інформаційних, довідкових матеріалів, ме-

тодичних рекомендацій, проектів нормативних документів.
Меморандум підписали: ректор Тернопільського національного економічного університету А.І. Крисоватий, голова Правління української 

міжбанківської валютної біржі А.І. Гулей, голова Тернопільської обласної державної адміністрації С.С. Барна.
Обмінюючись документами, Андрій Ігорович зазначив: «Сучасні тенденції розвитку науки, а особливо студентської, свідчать про те, що 

молодь готова пропонувати цікаві ідеї, які знайдуть фінансову підтримку. Саме за допомогою нашої наукової еліти у співпраці зі студентами, 
ми доведемо, що наші проекти є на часі, й ми готові їх реалізовувати. Приємно відзначити, що Анатолій Іванович завжди нас підтримує й 
зможе забезпечити інвестиційний супровід. Сподіваємося, що наша співпраця буде дієвою та результативною».

Виступаючи перед колегами, Анатолій Іванович Гулей наголосив: «Тернопільський національний економічний університет має потужний 
науковий потенціал і в цьому середовищі народжуються проекти,  які принесуть користь не тільки області, а й Україні. Питання хороших 
проектів – це основне, що зараз потрібно інвесторам. Вони хочуть отримати живі проекти, в які можна вкладати гроші. Наша співпраця має 
два рівні: перший рівень – проекти до мільйона, де малий та середній бізнес зможе залучити кошти для свого розвитку, другий рівень – проекти 
більше мільйона. Ми сподіваємося, що великі проекти будуть реалізовуватися за підтримки  Тернопільської обласної державної адміністрації, 
а ви визначите пріоритети. Ось наші цілі та завдання на наступні пів року».

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

 Професор Микола Лазарович презентував у читальному залі бібліотеки ТНЕУ книгу 
«Легіон українських січових стрільців. Формування. Ідея. Боротьба» 

Ця фундаментальна монографія (628 стор.) побачила світ у тернопільському видавництві «Джура». 
Її автор – доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор кафедри документознавства, 

інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, 
заслужений працівник освіти України Микола Лазарович. 

Над виданням «Легіон українських січових стрільців. Формування. Ідея. Боротьба» професор Микола Лазарович працював у зоні АТО протягом 
року в хвилини затишшя. Але загалом темою за-
хопився ще на початку 1990-х. Саме січові стрільці 
є прикладом для добровольців, які йдуть нині 
боронити Україну, — переконаний Микола Васи-
льович. — Чимало людей пішли добровольцями на 
війну проти Росії, бо знали історію українського 
січового стрілецтва. Якщо говорити про себе, 
то я не допускав того, щоби не піти в зону АТО 
тому, що тема стрілецтва — моя кандидатська 
дисертація, це і моє своєрідне натхнення, це та 
тема, над котрою я працюю постійно.  Зокрема, 
предметом аналізу, під час написання книжки, були 
і стрілецькі пісні, поезії, бо дуже часто стрілецька 
ідея краще була виражена в самих оцих піснях, 
аніж в ідеології», — наголосив професор Микола 
ВасильовичЛазарович.

Видання присвячене 100-річчю битви 
леґіону Українських січових стрільців на 
горі Лисоня, що неподалік Бережан, та 
світлій пам’яті українських вояків, які по-
лягли в 2014–2016 роках, захищаючи від 
російських загарбників свободу, незалежність 
і територіальну цілісність України.
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ФІНАНСІВ ПРОГРАМУ ДВОХ ДИПЛОМІВ
15 квітня, у бібліотеці елек-

тронних ресурсів, відбулася зустріч 
між студентами третього, 
четвертого та п’ятого курсів 
факультету фінансів і профе-
сором факультету економічних 
наук Вроцлавського економічного 
університету Аннетою Зелінською, 
яка представляла програму двох 
дипломів, що передбачає поєднання 
навчання на магістерських програ-
мах у Тернопільскому національному 
економічному університеті та 
Вроцлавському економічному 
університеті.

 
Варто зауважити, що дана 

пропозиція не є новою для студентів 
ТНЕУ. Проте, вперше зв’язки встановлюються саме на рівні двох факультетів. Таке безпре-
цедентне досягнення багато в чому стало реальністю завдяки роботі адміністрації та про-
фесорсько-викладацького колективу факультету, зокрема декану Кізимі Андрію Ярославовичу, 
що виступав основним ініціатором налагодження даної співпраці, та к.е.н, доценту кафедри 
податків та фіскальної політики Василевській Галині Василівні, що здійснила синхронізацію 
навчальних планів із закордонними та їх переклад на польську мову.

 
Навчання за даною програмою передбачає отримання дипломів вітчизняного та 

європейського зразків. Студенти ФФ мають змогу навчатися одночасно на факультеті 
економічних наук Вроцлавського економічного університету, що є одним із провідних вищих 
державних навчальних закладів у Польщі. В університеті на даний момент навчаються 460 
українців. Факультету економічних наук уже понад шістдесят років. Професорсько-викладаць-
кий колектив цього факультету становить більше 250 викладачів, тут навчається понад 7000 
студентів. У рамках цього факультету наукова діяльність ведеться на 47 кафедрах, котрі 
об’єднані в 2 наукові інститути.

 
Під час свого виступу пані Аннета відповіла на всі запитання, що цікавили аудиторію, крім 

того неодноразово підкреслювала працелюбність та допитливість українських студентів, що 
дозволяє їм мати гарну репутацію серед польських викладачів та потенційних роботодавців.

 
Цікавою деталлю є те, що планується не просто надавати змогу студентам факультету 

фінансів вчитися у Вроцлаві, а налагодити обмін між двома факультетами, що передбачав 
би можливість отримання диплома вітчизняного зразка для українських студентів, що на-
вчаються у Польщі.

 
Навчання за програмою двох дипломів дозволяє отримати реальну перспективу працевлаш-

тування за кордоном. До того ж, наявність диплома однієї з країн ЄС в додаток до українського 
є перевагою і в очах вітчизняних працедавців. Насамкінець, варто зазначити, що ця пропозиція 
дозволяє суттєво скоротити затрати часу та грошей на здобуття освіти у Польщі.

 
Отже, вибір даної програми для студентів факультету фінансів дозволить отрима-

ти як диплом ТНЕУ, так і диплом Вроцлавського економічного університету, що на тлі 
євроінтеграційного вектору розвитку нашої держави може стати надійним підґрунтям для 
подальшої успішної кар’єри.

Студенти факультету фінансів

МИСТЕЦТВУ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ 
навчають на факультеті фінансів

18 березня 2016 року, публічною лекцією та урочистою церемонією нагородження успішно завершився GLOBAL MONEY WEEK в Тернополі. 
Д.е.н., професор ТНЕУ Тетяна Олексіївна Кізима презентувала цікаву та пізнавальну лекцію на тему: «Мистецтво управління особистими 
фінансами», яка завершилася жвавим обговорення та дискусією присутніх.

 Крім цього, відбувся перегляд відеофільму та фотоколажу, у яких сконцентрувалися найяскравіші моменти кожного дня GLOBAL MONEY 
WEEK: конкурс дитячих малюнків і економічних проектів, квест «У пошуках фінансових знань», навчально-виховний захід «Вікно у світ грошей», 
відкритий виховний захід-диспут на тему: «Кишенькові гроші: за чи проти, скільки?».

 Учасниками завершального дня GLOBAL MONEY WEEK були: представники від ТНЕУ – модератор заходів, керівник магістерської програми 
«Управління фінансами домогосподарств», д.е.н., професор Т.О. Кізима; декан факультету фінансів А.Я. Кізима; завідувач кафедри фінансів 
ім. С.І. Юрія, д.е.н., професор О.П. Кириленко, а також Голова ГО «Міщанське братство в м. Тернопіль» Ю. С. Войтович; учні та директор 
гімназії «Гармонія» Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола Г.М. Балан; учні та директор Тернопільської Української гімназії ім. Івана 
Франка А.В. Крижанівський; викладач-методист Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола Криховець-Хом’як Л. Я.;  учні та заступник 
директора з навчальної роботи Тернопільської класичної гімназії Баляк С.В.; учителі та учні Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки; учні Тернопільської спеціалізованої школи № 7 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов; незалежний фінансовий консультант ТОВ ОВБ «Алфінанц «Україна» В.С. Огринович; викладачі кафедри фінансів 
ім. С.І. Юрія; студенти.

 Усі учасники GLOBAL MONEY WEEK отримали грамоти та подарунки за активну участь у заходах, а наймолодші учасники – захоплюючі 
економічні казки для дітей авторства Марії Дерій про пані Економіку та її синів Витрата, Дохода та Прибутка і злу чаклунку Кризу, а також 
про палку любов парубка Попиту та красуні Пропозиції і злі витівки жорстокої феї Інфляції.  

Присутні на заході висловили бажання і надалі проводити спільні заходи в рамках реалізації основних положень Меморандуму про співпрацю 
освітян, громадськості, науковців і практиків-фінансистів у сфері підвищення рівня фінансової грамотності населення.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Така цікава 
“Страхова справа”
К о л е к -

т и в  к а ф е -
дри фінансів 
суб’єктів го-
сподарювання 
і страхування 
ТНЕУ щиро 
в і т а є  с ту -
дентку гру-
пи  ФМО-43 
Ірину Хавтур 
та наукового 
кер івника  – 
завідувача ка-
федри фінансів 
суб’єктів го-
сподарювання 
і страхуван-
ня, доктора 
економічних 
наук, профе-
со р а  О л ь г у 
Володимирівну 
Кнейсл ер  і з 
з д о б у т о ю 
п е р е м о г о ю 
у  І І  е т а п і 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дисципліни «Страхова справа».

 «В олімпіаді, котра проходила 14-15 
квітня у м. Житомир, брали участь 63 сту-
денти з провідних вищих навчальних закладів 
України. Учасників зустріли в дружній і 
надзвичайно привітній атмосфері. Науко-
вий захід тривав 3 год., уподовж яких перед 
нами стояло завдання розв’язати 7 задач 
та 20 тестів. У виділений для дозвілля час 
нам провели екскурсію у Музеї космонавтики 
імені С.П. Корольова та на підприємстві-
виробнику морозива «Рудь» – ПАТ «Жи-
томирському маслозаводі». Я отримала 
багато приємних вражень та познайоми-
лася із студентами з інших ВУЗів України. 
Підведення підсумків олімпіади закінчилося 
нагородженням дипломами.  

Висловлюю особливу подяку організаторам 
олімпіади – Житомирському державному 
технологічному університету, науковому 
керівнику – Ользі Володимирівні Кнейслер за 
інтенсивну підготовку до участі в олімпіаді 
та викладачам кафедри фінансів суб’єктів 
господарювання і страхування за підтримку», 
- розповіла Ірина Хавтур.
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Упродовж 23-25 березня 2016 року на базі економічного факультету у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка відбувся фінальний етап ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит», на якому представники 
35 вищих навчальних закладів України предсавляли свої наукові роботи.

Конкурс складався з двох частин: публічна доповідь згідно з темою проведеного наукового 
дослідження та короткі відповіді на запитання членів журі  з обмеженням у часі до 5 хвилин. 
Атмосфера під час конкурсу була творчою та дружньою, що дало змогу учасникам вести цікаву 
дискусію на актуальні теми з проблем фінансової теорії і практики.

За результатами захисту наукової роботи на тему: «Грошові перекази трудових мігрантів 
в контексті формування добробуту домогосподарств»  студенти факультету фінансів 
Тернопільського національного економічного університету Будка Лілія (група ФДГм-11) і Захарків 
Микола (група Ф-31) були нагороджені дипломами II та I ступенів відповідно (науковий керівник 
– Кізима Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія).

Колектив кафедри фінансів імені С.І. Юрія вітає своїх талановитих студентів із перемогою 
та зичить їм подальших наукових здобутків та особистого зростання! Висловлюємо щиру под-
яку їх науковому керівнику – доктору економічних наук, професору Кізимі Тетяні Олексіївні за 
спрямування і активну допомогу при підготовці наукової роботи, а також завідувачу кафедри 
фінансів імені С.І. Юрія – доктору економічних наук, професору Кириленко Ользі Павлівні та 
кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів імені С.І. Юрія Гупаловській Мирославі 
Богданівні за високий рівень організації при підготовці до конкурсу.

Колектив кафедри фінансів імені С.І. Юрія

З редакційної пошти...
«Гроші, фінанси і кредит»

До в ідд ілу  абонементу  науково ї 
літератури бібліотеки ТНЕУ надійшла з дру-
ку монографія за науковою редакцією доктора 
економічних наук, професора А. І. Крисовато-
го  «Сучасна парадигма фіскальної політики 
України в умовах формування суспільства 
сталого розвитку».  У монографії охарак-
теризовано інституційні та інвестиційно-
інноваційні аспекти формування фінансового 
базису сталого розвитку.  Представлено 
новітню концепцію фіскальної політики 
України в умовах функціонування суспільства 
сталого розвитку.

Книга буде цікава науковим працівникам, 
аспірантам та студентам, а також усім, хто 
цікавиться проблемами фіскальної політики.

Відділ  абонементу 
наукової літератури ТНЕУ

 «Сучасна парадигма 
фіскальної політики 

України в умовах 
формування 

суспільства сталого 
розвитку»

Студентка 4 курсу факультету економіки та управління, групи УПЕП-41Наталія Демчук  
взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і отримала Ди-
плом Iступеня – за перемогу!

 «У конкурсі брали участь представники 17 вузів України. Учасників та гостей зустріли у 
дружній та надзвичайно привітній атмосфері. Першого дня провели екскурсію містом, згодом – 
по Харківському національному економічному університету ім. Семена Кузнеця. Вразили сучасні 
аудиторії інтерактивних методів навчання та нові корпуса. Отримала багато приємних вражень 
та познайомилась із студентами інших вузів України. Підведення підсумків олімпіади закінчилось 
нагородженням дипломами. Висловлюю особливу подяку організаторам конференції ХНЕУ, науко-
вому керівнику Ользі Петрівні Дяків та доценту Світлані Анатоліївні Прохоровській за інтенсивну 
підготовку до участі у конкурсі і невтомну працю над роботою, декану факультету Віктору Михай-
ловичу Островерхову, викладачам кафедри та студентам за підтримку» - розповіла Наталія Демчук.

Диплом І ступеня отримала Наталія Демчук

 В Університеті ДФС України в м. 
Ірпінь 6-8 квітня 2016 року відбувся ІІ тур 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Податкова система 
України». У ІІ турі взяли участь  54 учасни-
ки з 26 університетів України.  Делегацію 
Тернопільського національного економічного 
університету представляли: – Невідома Діана 
– група ФОАм-11 і Ткачук Юлія – група ФО-
42.  Супроводжуюча особа: Маршалок Тарас 
Ярославович, к.е.н, доцент кафедри податків 
та фіскальної політики ТНЕУ.

Щиро вітаємо Діану Невідому із здобутим 
І місцем у ІІ турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни «Пода-
ткова система України», зичимо підкорення 
нових вершин, здобуття подальших перемог 
і творчих успіхів!

«Податкова 
система України»

20 квітня 2016 року відбувся науковий семінар студентського наукового гуртка «Грошова 
парадигма» на тему: «Вплив комунікаційної політики НБУ на очікування суспільства».

  Серед присутніх були куратори СНГ «Грошова парадигма» к.е.н., доцент Іващук Ольга 
Олегівна та к.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна. З ґрунтовними доповідями виступили 
Марія Марусин та Руслан Клімович.

 Зокрема, Марія Марусин у доповіді зазначила, що ефективність монетарної політики 
може бути підвищена, якщо її цілі та інструменти відомі громадськості, а органи державного 
управління можуть взяти на себе зобов’язання щодо їх досягнення. Студентка наголосила, що 
найпопулярнішим серед інструментів комунікації є RSS-передплата, що надає користувачам 
можливість оперативно отримувати інформацію про оновлення даних на веб-сайті банку.

 Продовжив розгляд даної тематики студент 3 курсу Руслан Клімович. Доповідач підкреслив, 
що найбільш популярною соціальною мережею серед центральних банків нині є Тwitter. Найбільш 
активним учасником соціальної мережі серед центральних банків є Банк Франції, що публікує в 
середньому 9,6 твітів на день. Студент зазначив, що НБУ йде по шляху, який було пройдено іншими 
центробанками, поступово обростаючи необхідним набором комунікацій: проводить зустрічі з 
журналістами, бере участь у профільних конференціях; випускає щоквартальний інфляційний звіт 
і систематизує випуск аналітичних матеріалів; просуває себе в соцмережах (Facebook, Twitter і 
Flickr), відповідає на численні запити від журналістів.

Після виступу доповідачів, учасники наукового семінару перейшли до активного обговорен-
ня даної теми. Кожен висловив свою думку стосовно впливу комунікаційної політики НБУ на 
очікування суспільства. Студенти дійшли висновку, що мета комунікаційних заходів – пояснити, 
що робить ЦБ і підвищити довіру до його монетарної політики, а в довгостроковій перспективі 
– управляти очікуваннями населення.

 На завершення наукового семінару СНГ «Грошова парадигма» голова гуртка Марія Марусин 
подякувала студентам за активне обговорення тематики і побажала учасникам натхнення до 
нових наукових відкриттів.

Учасники наукового семінару студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»

 «Вплив комунікаційної політики НБУ 
на очікування суспільства»

Щиро  відаємо 
доктора економічних 
наук, професора Луч-
ка Михайла Рома-
новича з обранням 
до складу науково-
методичної комісії 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
о с в і т и  і  н а у к и 
України!

                                             
Згідно з Наказом 

Міністерства освіти 
і науки України від 

06 квітня 2016 р. № 375 д.е.н., професо-
ра, завідувача кафедри обліку в держав-
ному секторі економіки та сфері послуг 
Тернопільського національного економічного 
університету Лучка Михайла Романовича 
обрано до складу науково-методичної комісії 
з бізнесу, управління та права, підкомісія 071 
«Облік і оподаткування».

 
Бажаємо Михайлу Романовичу плідної 

роботи та подальших успіхів!
Колектив 

факультету обліку і аудиту ТНЕУ

Професор ТНЕУ - 
в комісії Міністерства 

освіти і науки України

Ч е с т ь  б у т и  с т у д е н т о м  Н Н І М Е В 
ім. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА ТНЕУ!

 Величезною популярністю користується серед студентства Навчально-наукового 
інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина  ТНЕУ іменна стипендія 
надана Благодійним Фондом Богдана Гаврилишина, яка дає шанс студентам самореалізуватися 
у різних сферах їхнього життя.  Прагнення бути кращим стимулює студентів інституту 
досягати успіхів у розмаїтті форм суспільної активності. А це не залишилося поза увагою ані 
керівництва університету, ані керівництва інституту, чим приємно вразило Благодійний Фонд 
Богдана Гаврилишина та і самого нашого патрона. І ось, ми хочемо порадувати студентську 
спільноту Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврили-
шина приємною новиною. За підтримки ректора ТНЕУ, доктора економічних наук, професора 
Крисоватого А.І. та за клопотанням директора ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина Таранова І.М. 
Благодійний Фонд Богдана Гаврилишина надав нашим студентам можливість отримати три 
стипендії у розмірі 5000 гривень на семестр. На другий семестр 2015-2016 навчальний рік  іменні 
стипендії ім..Б.Д.Гаврилишина отримали  троє студентів : Шерстка Анастасія Миколаївна, Ка-
мара Осман Чернор та Кузів Оксана Богданівна.    Вітаємо студентів і бажаємо їм залишатися 
такими неординарними творчими людьми, які заслуговують право отримувати ці стипендії!
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Вісті з ЮФ
ЗУСТРІЧ ЗАРАДИ СПІВПРАЦІ НАУКОВЦІВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ТЕОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ПРЯШІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

9 березня 2016 року в м. Пряшів (Словаччина) відбулася зустріч заступника декана юри-
дичного факультету Сломи В.М. та завідувача кафедри міжнародного права та європейської 
інтеграції Жукорської Я.М. з деканом Греко-католицького теологічного факультету 
Пряшівського університету Петером Штураком та його заступниками.

У ході зустрічі визначено основні напрямки майбутньої співпраці між факультетами: участь 
у спільних наукових проектах, у тому числі проведення конференцій; можливість стажування 
викладачів та студентів; обмін навчально-методичними та науковими розробками. 

За підсумками 
в и н а х і д н и ц ь к о ї 
діяльності в ТНЕУ 
за 2015 рік кращим 
винахідником визна-
ний завідувач кафе-
дри спеціалізованих 
комп’ютерних си-
с т ем  ф а к ул ьт е -
ту комп’ютерних 
і н ф о р м а ц і й н и х 
технологій, д.т.н., 
професор Николайчук 
Я. М. Його кандида-
тура була представ-
лена на  обласний кон-

курс винахідників Тернопільської області. За 
підсумками обласного конкурсу рішенням президії 
обласної організації ТВР України йому присвоєно 
почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської 
області». За свою трудову діяльність Ярослав 
Миколайович розробив і отримав 37 авторських 
свідоцтв і 27 патентів України на винаходи та 
корисні моделі, спрямовані на вдосконалення 
компонентів обчислювальних машин, пристроїв 
для опрацювання інформації тощо. У 2015 році 
одержав 4 патенти України на винаходи і корисні 
моделі. Розроблені та запатентовані технічні 
рішення стосуються вдосконалення пристроїв та 
способів роботи обчислювальної техніки.

Щиро вітаємо Ярослава Миколайовича з 
присвоєнням почесного звання та бажаємо 
йому творчих успіхів.

Колектив кафедри 
спеціалізованих комп’ютерних систем

Кращий винахідник 
Тернопілля 

працює у ТНЕУ

Згідно з наказом 
Міністерства освіти 
і науки України № 
1247 від 27.11.2015 
р. «Про проведен-
ня Всеукраїнської 
с т у д е н т с ь к о ї 
олімпіади у 2015/2016 
навчальному році» 
у  Кременчуцько -
му національному 
університеті імені 
Михайл а  Остро -
градського на базі 

кафедри «Комп’ютерних та інформаційних 
систем» 14-18 березня 2016 р. проходив ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади за напря-
мом «Комп’ютерна інженерія» для спеціальності 
«Комп’ютерні системи та мережі».

Олімпіада з цього напрямку проводилася в 
КрНУ другий рік поспіль, в якій взяли участь 
представники 12 вищих навчальних закладів 
України, що здійснюють підготовку за даною 
та спорідненими спеціальностями, у кількості 
45 студентів. Захід пройшов за підтримки ІТ-
компаній міста GridinSoft LLC, ТОВ «Сетілайт», 
Onlinico, сервісного центру «Gadgets» та ТОВ 
НВП «Аксон» на базі кафедри комп’ютерних та 
інформаційних систем КрНУ.

Щиро вітаємо студента 4 курсу 
спеціальності «Комп’ютерні системи та 
мережі» Боднара Андрія Руслановича з за-
йнятим 2 місцем у особистому заліку у ІІ 
турі Всеукраїнської олімпіади за напрямом 
«Комп’ютерна інженерія», що відбулася 
на базі Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського 
14-18 березня 2016 року.

Колектив кафедри комп’ютерної 
інженерії ФКІТ ТНЕУ

«Комп’ютерні 
системи та мережі»

Вісті з ФКІТ

У рамках договору про  співпрацю ТНЕУ з Оснабрюцьким університетом (Німеччина) від 
14.04.2014 р. на запрошення ректора, проф., д.е.н. Крисоватого А.І. упродовж 18-20 березня 2016 
р. у ТНЕУ перебували з робочим візитом професори із Оснабрюцького університету: професор, 
доктор Ларс Льойшнер та професор, доктор, Doctor Honoris Causa (почесний доктор ТНЕУ) 
Фридерік Цолль, який 18-19 березня прочитав для слухачів Школи польського та європейського 
права лекцію на тему: «Польське та європейське договірне право»..

Під час візиту була проведена робоча зустріч із проректором з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна та інформаційна діяльність) Олегом Адамівим, деканом юридичного факультету 
Сергієм Банахом та керівником Школи польського та європейського права Людмилою Саванець, 
упродовж якої обговорено основні вектори подальшої співпраці.  

18 березня 2016 року в залі засідань Вченої ради ТНЕУ, за участю студентів, професорсь-
ко-викладацького колективу юридичного факультету та ТНЕУ в цілому, професор,  доктор, 
завідувач кафедри цивільного, торгового та корпоративного права Оснабрюцького університету 
(Німеччина) Ларс Льойшнер провів відкриту лекцію на тему: «Правове регулювання діяльності 
некомерційних суб’єктів господарювання в законодавстві Європейського Союзу»

За ініціативи та підтримки декана юридичного факультету Сергія Банаха науковці із Осна-
брюцького університету мали змогу ознайомитися із діяльністю юридичного факультету ТНЕУ, 
відвідати Національні заповідники Тернопільщини: Збаразький замок та Вишнівецький замок.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Науковці Оснабрюцького університету - у ТНЕУ
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КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
«ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

зібрала у ТНЕУ понад 150 учасників
У Тернопільському національному економічному університеті 24-25 березня відбулася 

ХІІI Міжнародна Науково-Практична Конференція Молодих Вчених «ЕКОНОМІЧНИЙ 
І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА 
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Участь у роботі заходу взяли більше 150 учасників, серед 
яких представники Польщі, США, Нідерландів, Білорусії, України.

Формат конференції передбачав проведення двох блоків засідань: пленарне засідання 
на якому з вітальним словом виступили проректор з наукової роботи ТНЕУ професор За-
дорожний Зеновій Васильович, представники органів місцевого самоврядування – Бицюра 
Леонід Олексійович (заступник Голови м. Тернополя) та Господарик Сергій Степанович 
(заступник Начальника головного управління ДФС в Тернопільській обл.).

Заслухано доповіді Зелінської Анетти професора Вроцлавського економічного 
університету (Польща) на тему: The essence of waste management; Угрина Володи-
мира (Тернопільський національний економічний університет, кафедра податків та 
фіскальної політики) на тему: Ключові напрями скорочення обсягів податкового боргу 
в Україні; Ткаченка Сергія Анатолійовича к.е.н, доцента, виконувача обов’язків ректора 
Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська 
політехніка») на тему: Суворе визначення понять показників, із якими необхідно оперу-
вати в процесі вирішення задач моніторингу, і єдність їх умовних позначень.

Далі конференція продовжилася у форматі КРУГЛОГО СТОЛУ та роботи п’яти 
секцій, після яких  учасники конференції взяли участь у неформальному заході – «Вечорі 
відпочинку». 25 березня учасники конференції мали змогу побувати на екскурсії до 
Золочівського замку.  

 За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей. 
Відділ інформації  та зв’язків з громадськістю

«РОЗВИТОК АГРАРНОГО 
БІЗНЕСУ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

15-17 квітня у Тернопільському національному 
економічному університеті за підтримки ректора 
Андрія Ігоровича Крисоватого відбулася Міжнародна 
науково-практична конференція за участю іноземних 
студентів «Розвиток аграрного бізнесу в умовах 
глобалізації». Організатором наукового заходу висту-
пив колектив факультету аграрної економіки і менед-
жменту. Міжнародна конференція набула широкого 
масштабу, адже її учасниками були 119 науковців з 
Чехії, Білорусі, Казахстану, Туркменістану й України. 
Розпочав захід з привітання усіх учасників і наголосивши 
на актуальності теми конференції декан факультету 
аграрної економіки і менеджменту, д.е.н, доцент Борис 
Олегович Язлюк. 

Вельмишановні гості долучилися до привітань, 
зокрема: проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна та інформаційна діяльність) к.т.н., до-
цент Олег Петрович Адамів відзначив актуальність 
напрямку конференції в умовах глобальних викликів 
на доцільності проведення таких заходів, які пре-
зентують Тернопільський національний економічний 
університет на міжнародному рівні. Заступник голови 
міста Тернополя Леонід Олексійович Бицюра у своєму 
вітальному слові запросив усіх учасників на святкування 
річниці чудового міста Тернополя. Леонід Олексійович 
зазначив про гострі проблеми, що стоять перед аграр-
ним бізнесом Тернопільщини. Голова ради молодих 
вчених Тернопільського національного економічного 
університету к.е.н., доцент Тарас Ярославович Мар-
шалок підкреслив неабияке значення молодої науки, що 
єднає народи і країни. Модератором конференції була 
Голова студентського наукового товариства факульте-
ту аграрної економіки і менеджменту Сніжана Радик.

Студенти з Туркменістану виступили з доповідями, 
зокрема: Амиров Аллаберди, Хуммедов Тойли, Баллиєв 
Оразмухаммет, Довлетов Довлет, Хумметгулиєв 
Овезмухаммет, Солтангулиєв Солтангули, Мухамедов 
Чари і Атаєва Айлар на чолі з куратором Азизовим От-
абегом. Серед студентів Тернопільського національного 
економічного університету виступали: Лукіян Віра, Ло-
зовий Василь, Кузь Андрій, Добровольска Наталя. Своїми 
презентаціями учасники показали, що на сьогодні в 
умовах глобалізації агробізнес вийшов на якісно новий 
рівень: нові ідеї, вдосконалення вже існуючих технологій 
стали поштовхом для прогресивної інтеграції у 
міжнародне економічне середовище.

Цікавою була і культурна програма конференції. 
Учасники мали можливість відвідати цікаві місця 
Тернополя та мальовничий Збаразький замок, побачити 
мистецькі виступи художніх колективів нашого вузу.

Міжнародна науково-практична конференція за 
участю іноземних студентів «Розвиток аграрного 
бізнесу в умовах глобалізації» пройшла на високому 
рівні, об’єднавши студентів, економістів різних 
національностей з однаковим поглядами на актуальну 
проблематику сьогодення.

Сніжана Радик, голова студентського науко-
вого товариства факультету аграрної економіки і 

менеджменту

У Тернопільському національному економічному університеті 24-25 березня 
відбулася ХІІI28 березня 2016 року відбулася зустріч студентів та викладачів факуль-
тету банківського бізнесу, факультету аграрної економіки та менеджменту з головою 
правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолієм Івановичем Гулеєм.

Представили голову правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолія 
Івановича Гулея декан факультету аграрної економіки та менеджменту, доктор 
економічних наук, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агро-
промислового бізнесу Борис Олегович Язлюк та декан факультету банківського бізнесу, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Богдан Петрович Адамик.

Б. П. Адамик, зазначив, що це вже не перша зустріч з головою правління Української 
міжбанківської валютної біржі А. І. Гулеєм.

А. І. Гулей зазначив, що в Тернопільському національному економічному університеті 
створено студентську інвестиційну біржу і зараз підбирається колектив для розробки 
інвестиційних проектів, бізнес-планів та продуктів start up. На порядку денному було ство-
рення двох робочих груп: •   група draft – для розробки та написання інвестиційних проектів, 
бізнес-планів та продуктів start up; •   група для презентації та просування інвестиційних 
проектів, бізнес-планів та продуктів start up.  На зустрічі обрано голів двох робочих груп, 
яким надано два тижні для створення колективів робочих груп, які будуть працювати над 
інвестиційними проектами, розробкою бізнес-планів, продуктів start up та їх реалізацією.

 Виступаючи, Анатолій Іванович Гулей наголосив, що наш Університет має має по-
тужний науковий потенціал і в цьому середовищі народжуються проекти,  які принесуть 
користь не тільки області, а й Україні.  Питання хороших проектів – це основне, що зараз 
потрібно інвесторам, які готові вкладати гроші в прибуткові та перспективні проекти. 

Також Анатолій Іванович висловив сподівання, що великі проекти будуть 
реалізовуватися за підтримки  Тернопільської обласної державної адміністрації.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ГОЛ О ВА  П РА ВЛ І Н Н Я  У К РА Ї Н С Ь КО Ї 
МІЖБАНКІВСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ 

зустрівся зі студентами та викладачами факультету банківського 
бізнесу і факультету аграрної економіки та менеджменту

«УКРАЇНА - ПОДОРОЖІ ТА ТУРИЗМ»
 1 квітня 2016 року студенти групи Т-21 з ініціативи куратора Продан Ірини Олегівни 

відвідали значущу і масштабну подію туристичної галузі України – 23-ю виставку UITT 
«УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» (м. Київ).

 Виставка UITT– це дзеркало туристичної галузі. Щорічно за допомогою UITT 
понад 700 компаній з 60 країн світу одночасно вирішують 4 основні завдання бізнесу: 
маркетингові дослідження, формування іміджу бренду, реклама продукту, продажі.

 Цього року виставку відвідало понад 22 000 осіб, а це 338 унікальних контактів на 
годину, 94% яких є фахівцями галузі і приймають або впливають на прийняття рішення 
про співпрацю. UITT –  це також 200 годин високоякісних галузевих семінарів, презентацій 
та прес-конференцій, які сприяють професійному розвитку 7500 відвідувачів-фахівців. 
Перед студентами відкрились перспективні можливості щодо практики, стажуватися 
та працевлаштування у туристичних компаніях у різних куточках світу.

 Попри головну ціль візиту студенти відвідали безліч цікавих місць у місті Києві: 
Софіївський та Михайлівський собори, майдан Незалежності, Арт-галерею Пінчука, 
Ocean Plaza та інші.

 З новими ідеями та цінними контактами, шаленим задоволенням і легкою втомою 
студенти повернулись у рідний ТНЕУ, щоб поділитись із своїми друзями, рідними та 
колегами незабутніми враженнями і надихнути на підкорення нових вершин!
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БЛАГОДІЙНИЙ ПЕРЕДВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК У ТНЕУ
27 квітня 2016 р. активісти Університетської ради студентів ТНЕУ в співробітництві з ГО «Тернопіль – це Європа» 

організували благодійний ярмарок, метою якого є підтримка бійців батальйону «Збруч». Молодь зауважила, що виручені 
кошти будуть спрямовані на ремонт бойових автомобілів для воїнів АТО. Упродовж ярмарку юнаки та дівчата кожного 
факультету пропонували гостям різноманітні смаколики та кулінарні цікавинки. 

Також на заході був представлений стенд, де кожен охочий міг поуправлятися у розкладанні-складанні автомату Калашникова, оглянути 
справжні протипіхотні міни, уявити себе в ролі стрілка з міномета, або ж приміряти бронежилет.

Для кожного участь у ярмарку – це хороша можливість допомогти бійцям на Сході, що і було головним стимулом прийти на захід. Завдяки 
нашим студентам і викладачам було зібрано 6 832 гривні.

Щиро дякуємо усім учасникам та відвідувачам благодійної акції за допомогу воїнам АТО, які відстоюють нашу єдність і спокій у домівці 
кожного українця.

: Університетська рада студентів ТНЕУ

13 квітня 2016 р. д.е.н., проф. кафедри економічної теорії ТНЕУ Длугопольський О.В. 
взяв участь у тренінгу «Академічна доброчесність: як зробити університети вільними від 
шахрайства і плагіату», організованому у Київській школі економіки (KSE). Під час тренінгу 
обговорювалися питання принципів академічної доброчесності та етики, можливостей за-
пуску якісних змін в університетах щодо боротьби із плагіатом у наукових дослідженнях як 
студентів, так і викладачів. 

 
На відкритті Інна Совсун, перший заступник Міністра освіти і науки, зазначила, що вона 

дотримується позиції нульової терпимості до плагіату. Міністерство освіти і науки працює 
над створенням репозитарію, в якому будуть зберігатися усі студентські та наукові роботи. 
Він буде використовуватися в тому числі для перевірки наукових робіт на плагіат. 

 
Тарас Тимочко, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності, презентував 

проект і розповів, що зараз вони працюють з десятьма університетами. Робота ведеться за 
трьома напрямками:

– Інформаційний: зустрічі зі студентами, викладачами, адміністрацією університетів, 
щоб зрозуміти їхні потреби.

– Створення навчальних програм. З вересня 2016 року буде впроваджуватися курс з 

Академічна доброчесність
академічного письма для студентів 1-2 курсів.

–  С т в о р е н н я  ко д е кс і в  ч е с т і  в 
університетах.

 
Олеся Верченко, академічний директор 

Київської школи економіки, поділилася досвідом 
боротьби із академічним шахрайством в 
американських університетах: там ство-
рюються комітети честі, до яких входять 
лише студенти, і які розглядають усі справи 
пов’язані із шахрайством. Якщо комітет 
приймає рішення, що шахрайство мало місце, 
студента виключають з університету. 

 
Після кожної доповіді учасники могли 

обмінятися враженнями та поставити за-
питання головним спікерам заходу.

Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

«НАЗУСТРІЧ ВЕЛИКОДНЮ»
У рамках роботи Розширеної колегії Державної казначейської служби 

України у Тернопільському національному економічному університеті 
відбулася виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва 
«Назустріч Великодню», організована колективом відділу гуманітарної 
освіти та виховання нашого вищого навчального закладу.

 У виставці взяли участь народні майстрині Тернополя: Ірина Абрам’юк, 
Наталія Кіндрацька, Зоряна Удич, Алла Шушкевич, Галина Дудар, Ольга Гасай, 
Алла Твердинюк. Також свої роботи представили працівники відділу гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ, учні Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука, 
умільці етно-майстерні «Коза-Дереза», магазину «Вишиванка» ТРЦ «Атріум».

 Дана виставка – це результат тісної співпраці університету із мистецькою 
елітою  нашого краю, справжніми майстрами народної творчості.

 В експозиції були представлені ляльки-мотанки, великодні композиції, пасхальні 
кошики і рушники, барвисті писанки та інші вироби декоративно-ужиткового 
мистецтва.

 Гості з усіх  куточків України із захопленням розглядали кожну роботу, і 
напередодні величних великодніх свят мали змогу ще раз наблизитися до історії 
та культури нашого краю.

 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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Коли в повітрі пахне весною, а у кожній оселі панує  непереда-
на атмосфера радості, люди усього світу чекають головного хри-
стиянського свята Великодня. Це свято відображає здійснення 
найзаповітнішої мрії людства – перемоги життя над смертю, 
а також символізує весняне очищення та відновлення.

Для українців Великдень – не лише свято, яке  святкують в 
неділю, це цілий комплекс обрядів та звичаїв, яких дотримува-
лися ще наші предки.  Останній тиждень посту потрібно було 
ретельно підготувати родину до самого дійства. Тут цілий набір 
ритуальних атрибутів. Вважалось, що до Великодня обов’язково 
має з’явитись щось нове в хаті для того, аби протягом всього 
року все було нове і множилося.  Важливим етапом є готування 
паски та  фарбування великодніх яєць. Процес  випікання пасок 
зараз увійшов в християнську традицію, але з’явився він ще задовго до введення християнства. 
Яйцю надавали особливого значення, воно символізувало  модель Всесвіту.

Моя родина дуже бережливо ставиться до українських звичаїв, тому намагається вша-
новувати усі, рідні серцю та душі, традиції. Особливо моя сім’я полюбляє перед Великоднем 
випікати смачні паски та робити крашанки або просто фарбувати яйця в яскраві кольори.  Мені 
подобається аромат і смак пасок,  а  надто їхні верхівки,  присипані різнокольоровим цукром.

Рано-вранці у неділю ми йдемо до церкви. Усі, від великого до малого, збираються на свят-
ковому богослужінні. Їжу освячують святою водою. Під передзвін церковних дзвонів та співів 
пасхальних пісень лунало заповітне: «Христос Воскрес!». Є традиція запалювати свічку та 
вставляти її у паску під час освячення. Вважається так: якщо донести свічку, що горить, до 
самого дому, то буде щастя та багатство протягом цілого року.  Після повернення уся сім’я 
сідає за святковий стіл, а навкруги панує неймовірно радісна атмосфера. Існує повір’я: «У 
день Великодня сонце грає – усе радіє і у небі, і на землі». Тож нехай радіє кожна українська 
домівка, нехай поруч  з нами завжди панує мир, злагода та любов, Христос Воскрес!!!

Віра Лукіян, студентка ФАЕМ кафедри обліку і правового забезпечення АПБ

У ДЕНЬ ВЕЛИКОДНЯ СОНЦЕ ГРАЄ – 
УСЕ РАДІЄ І  У  НЕБІ ,  І  НА ЗЕМЛІ

                              Дорогі друзі!
Від щирого серця та з відчуттям глибокої радості 

вітаю Вас з Воскресінням Христовим!
Сьогодні ми відкриваємо небу свої душі, просимо на-

повнити їх духовною силою і надією. Дякуємо Господу 
Богу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист 
і підтримку.

Великдень приходить до нас, щоб поєднати близьких 
людей, дати їм нагоду пробачити прикрощі і сказані зо-
палу слова. Це свято всепрощення, коли ми забуваємо про 
озлоблення і гіркоту в наших душах.

Пасхальні дні – це час віддати шану всім тим, кого 
немає серед живих, хто, залишивши нам свою любов і 
життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх молит-
вою та добрим словом.

Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий 
стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські 
писанки.

Зігріємо теплом своїх сердець тих, хто сьогодні 
страждає і переживає труднощі.

Тієї миті, коли вдарять над нашою великою Україною Великодні дзвони, нехай оселиться у Вашому житті щастя! 
Нехай воскресне у Ваших душах усе найкраще на землі – непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Миру Вашим 

оселям, здоров’я Вашим рідним, а дітям – великої світлої долі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою 
ректор Тернопільського національного економічного  університету   А.І. Крисоватий

Підготовка до Великодня в мене розпочинається заздалегідь, під час Посту, коли я 
розпочинаю вишивати Великодній рушник. Тут важливо врахувати кожну деталь: тка-
нину, на якій вишиватиму, кольори ниток, візерунки, 
що несуть з собою певні значення.  

Вишитий рушник є  чи не головним атрибутом 
Великодніх Свят. Для мене цей символ є особливо важ-
ливим, я завжди з трепетом відношуся до рукоділля, 
вишитих речей, тому кожного року я тішу око своїх 
близьких новими рушничками.  Великодній рушник 
символізує людську чистоту, а яскраві кольорові 
нитки, якими вишивають рушник – сонце та тепло.  
Великодній рушник треба вишивати однією голкою.
Крім того, його виворітна сторона має бути охай-
ною, адже лицьовий бік вишивають для людей, а 
виворіт – для Бога. Починати вишивати потрібно 
обов’язково у четвер, а день перед тим  - постити. Я 
завжди дотримуюсь цих звичаїв, вишиваю з хороши-
ми думками, і кожного разу наповнююсь особливим, 
піднесеним відчуттям щастя і любові, що обов’язково 
відображається у покладених мною хрестиках на 
полотні. Рушники  виходять незвичайними, яскрави-
ми та святковим, вони ніби випромінюють цю славну 
звістку: «Христос Воскрес!»

Юлія Ковальчук, студентка ФЕУ

ВЕЛИКДЕНЬ У ДУШІ ТА НА ПОЛОТНІ!

В ел и к д е н ь , 
як свято - один з 
найпрекрасніших 
днів у році. Для 
мене він завжди 
світлий, теплий 
та  приємний , 
адже саме в цей 
період завжди 
відчуваю себе ма-
ленькою дити-
ною, забуваючи 
про щоденні кло-

поти та турботи. Це своєрідний перехід-
пробудження холодної пори року у піднесену, 
особливо енергійну та пахучу весну.

Свято Воскрес іння Христового 
відкриває християнам таїну воскресіння 
душі та обіцяє вірним вічне життя. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Олексанадра Струмчинська, 

студентка ФЕУ

ВЕЛИКДЕНЬ -  ОДИН ІЗ 
НАЙПРЕКРАСНІШИХ 

ДНІВ У РОЦІ
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Колоритна і мальовнича Україна славиться своїми культур-
ними звичаями та традиціями,що збагачують серця кожного 
українця.На життєвому своєму шляху Україна проходила через 
різні історичні,соціокультурні,науково-технічні реформи,що в 
свою чергу,призвело до залучення різноманітних святкувань у 
національну скарбницю традицій українського народу.

Так, 8 травня в Україні святкують «День Червоного Хре-
ста» оскільки саме в цей день  народився Анрі Дюнан, ініціатор 
створення цього всесвітнього руху. У серпні 1864-го року він 
вперше почав обстоювати право на життя, недоторканність 
і полегшення страждань людей в умовах збройних конфліктів.
Також святкування Нового року  з’явилася у стародавній 
Месопотамії. Усі землеробські роботи починалися наприкінці 
березня, після того, як прибувала вода у Тигрі і Євфраті. Ця 

подія знаменувалася протягом 12 днів ходами, карнавалами, маскарадами. У цей час заборо-
нялося працювати, карати, вершити суди. Клинопис на одній із глиняних табличок розповідає, 
що це були дні «неприборканої волі, коли весь світовий порядок ставився догори дриґом. Раб 
перетворювався на пана».Згодом,це свято святкується  у нас на Батьківщині,як зустріч 
безпосередньо нового року й проведення старого.

Проте,вагоме значення у народі мають й християнські свята,одним з яких є Великодень.
Походження Великодня дуже цікаве,оскільки вибраний Богом єврейський народ, з-поміж якого 
мав прийти Спаситель, найбільшим, встановленим пророком Мойсеєм, святом вважали Пасху. 
Вона знаменувала перехід обраного людського племені з рабства у вільне життя на дарованій 
Всевишнім землі. Назва свята дійшла й до нас, однак наповнилась новим змістом. Ісус Хри-
стос через добровільну смерть і воскресіння звершив перехід для всього людства і кожної 
людини зокрема з рабства смерті до вічного життя. Тому Пасха стала святом найбільшої 
буттєвої радості — відчуття єдності з усім світом і з Живим Богом. Для віруючих християн 
Пасха є надзвичайно важливою подією,і перш ніж перейти до святкування християни дотри-
муються посту,який триває сорок днів.У цей період більшість українців відмовляються від 
одержання будь-якого земного задоволення і зосереджують свою увагу на молитві,покаянні 
та Святому Письмі,яке зазначає,що людина лише через покаяння може увійти в Царство 
Боже.Найсуворішими днями посту вважається середа та п’ятниця. А Великодня субота — 
це останній день підготовки до свята і нагода прийняти  Тіло і Кров Христа,в Якому маємо 
відкуплення і прощення гріхів. Без цього не досягнути повноти свята. Не гідно сідати до ве-
ликоднього столу з неочищеним серцем і устами. Великдень є символом щорічної можливості 
почати нове життя.У день воскресіння Ісуса Христа,християни з переповненими радістю 
серцями,викрикують «Христос Воскрес» й їм у відповідь «Воїстину Воскрес»!.

Великодень ,окрім християнського буття,несе в собі ще й можливість відвідати свою 
родину,подарувати їм багато любові та радосі,зібратися за святковим столом у теплому 
сімейному  колі.

Лише  Україна,наша Батьківщина,має в собі великий здобуток духовного,національного 
багатства,який запалює серця, як маленьких,так і великих українців,пробуджує їх до благо-
родних вчинків,любові до людей та Бога,чесності та милосердя!Пишаємся що українці!

Вікторія Богатюк, студентка групи МЕЄЕ-31 кафедри Міжнародних відносин

СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ

Великдень у моїй родині
Великдень…Найбільше і найважливіше релігійне свято, яке 

відзначають у всьому світі щовесни. Сама назва випромінює 
усю важливість, адже складається з двох слів: Великий і День. 
І направду, цей день є справді величним, адже саме тоді, згідно 
із християнською легендою, воскрес Ісус Христос – наш Бог та 
покровитель. Існує в цього свята і ще одна назва – Паска. Свято 
Воскресіння є справжнім чудом, яке символізує звільнення від гріхів 
для усіх віруючих людей. В уявленні наших пращурів це також і 
свято оновлення землі та природи.

У церковному переказі говориться, що звичай фарбувати 
яйця пов’язаний з іменем Марії Магдалини, яка з’явившись перед 
імператором Тиберієм в Римі і піднесла йому в дарунок червоне яйце, 
промовивши: «Христос Воскрес!».  

Також у суботу, ми готуємо Великодній кошик, щоб освятити 
його і отримати благословення. На саме свято Великодня ми раненько 

всією сім’єю йдемо до храму на Службу Божу. Великодній сніданок розпочинається молитвою. 
Звичай на Великдень розпочинати святкування яйцем побутує в Україні з давніх-давен, адже яйце 
символізувало зародок нового життя. Великдень багатий на звичаї, що походять ще з дохри-
стиянських часів, коли народ відзначав свято привітання весни і весняного сонця. Християнська 
релігія багато з тих прадавніх народних звичаїв освятила, надала їм християнського значення і 
символіки та прийняла за свої. Такими народними звичаями є гаївки, забави, дарування писанок 
та крашанок. Цікаво акцентувати увагу і на Великодніх прикметах. Так, в народі вірять, що коли 
на Великдень ясно світить сонце, то через три дні падатиме дощ, коли хмарно – буде врожай, 
коли спить господар, то виляже пшениця, а коли господиня – льон.

Великдень – одне з тих свят, яке стирає межі й відмінності між людьми. Це свято спонукає 
кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає нам до-
бру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Свято 
Великодня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для добрих справ і творіння. 
Хай цей день принесе у наші оселі радість і надію, гарний настрій, благополуччя й упевненість 
у завтрашньому дні. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного 
відродження нашої держави, здіснення найзаповітніших сподівань. Нехай сяйво Христового 
Воскресіння завжди зігріває душу теплом, радістю, добром і Божою благодаттю, зміцнить 
віру, вселяє надію, принесе у дім любов і благополуччя, у справах -  нові успіхи. 

Нехай Воля Господня надихає нас на праведні справи, закликає до милосердя, додає натхнення 
і сили в ім’я здійснення й процвітання України. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Марія Вільшанська, студентка Факультету банківського бізнесу

На конкурс

Для  мене 
Великдень  – 
свято глибоко 
особисте. На-
самперед,  це 
згадка про подію 
неймовірної ве-
личини: Божий 
Син віддав Своє 
життя у жерт-
ву за людство 
і – воскрес! І ця 
подія – не леген-
да, не вигадка, а 
реальність і вели-
ке торжество! 

Ц е й  д е н ь 
я і  мої  рідні 
розпочинаємо у 
церкві, славимо 
Христове воскресіння разом із церковним 
хором, вкотре роздумуємо над його значен-
ням. Згодом, звичайно, будуть і святкові 
родинні частування, але вони залишаються 
на другому плані. На першому – нагадування 
про те, що земне життя має своє про-
довження – у вічності з Воскреслим Хри-
стом, і це сповнює серце надією і радісним 
піднесенням. 

Алла Бінцаровська, 
заступник начальника відділу 

гуманітарної освіти та виховання.

ВЕЛИКДЕНЬ

На конкурс «Лист Солдату»
Слава Україні! 
Героям Слава!

Сьогодні ці слова звучать частіше, ніж 
традиційне «Доброго дня!». Все тому, що 
в українцях прокинувся дух патріотизму і 
націоналізму. Люди стали свідомішими і почали 
цінувати свою свободу та незалежність. 

Після детального вивчення історії нашого 
краю я розумію, що шлях України до свободи 
був дуже тернистим. Уявляючи славних 
українських козаків, я захоплююся нашою 
історією. Вони брали участь у запеклих боях, 
захищали рідну землю, визволяли бранців з по-
лону. В цьому полягає їх величезний внесок у нашу 
історію, історію козацтва Запорізької  Січі. 

Українці ще не раз доведуть, що мають пра-
во бути вільним народом. Учасники Коліївщини, 
революція 1917 р., бій під Крутами — все це прояв 
героїзму наших предків, всі вони полягли в ім’я 
свободи…  Я впевнена в нашій Перемозі. Адже 
Бог — з нами!

З роздумів Мар’яни Луців, студентки КЕПІТ

Оксана Кічак: 
«Великдень - час 
оновлення,світла і 
тепла. Завжди че-
каю цього свята з 
нетерпінням. У ці 
дні зустрічаємося 
великою родиною, 
спілкуємося, разом 
мандруємо мальов-
ничими куточками 
нашої країни. 

Д уша сп іває , 
коли  б іля  церк -
в и  с в я щ е н н и к 
освячує пишні ко-
шики і промовляє 
« Х р и с т о с  Вос -
крес», а громада гучно відповідає під свят-
ковий передзвін  «Воістину Воскрес»! Маю 
тоді таке відчуття, неначе відбувається 
диво  очищення людських душ, і все відтепер 
буде добре!»

ЧАС ОНОВЛЕННЯ, 
СВІТЛА І  ТЕПЛА. . .
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 «Свято свят і торжество торжеств», –  так іменують Воскресіння Христове правослані 
християни. 

Великдень –  основне з головних весняних свят, наділене магічним змістом. Цей Світлий 
день несе собою віру, надію і любов. Для моєї родини Великдень особливий день, в цей день 
відчуваєш моральне і фізичне піднесення, одухотвореність, єдність з Богом, миротворення. 

Найважливіші дні передвеликоднього тижня починаються у четвер, який називається 
Чистий. У цей день прибираємо у хаті, на подвір’ї. Саме у Чистий Четвер мама пече паски, у 
цьому процесі ми з сестрою їй допомагаємо, ось минулого року сестра робила заміс, цьогоріч 
і моя черга, з нетерпінням уже чекаю.  Паска – особливий хліб, на згадку про Христові слова: 
«Я є Хліб життя», вона символізує життєву повноту. 

Великдень є символом щорічної можливості почати нове життя. 
Найголовніше для мене – іти з усією сім’єю до храму,  де радісним співом прославляти 

Воскресіння Хреста. А церква і довкола церкви — мов великий живий квітник. Люди стоять 
і моляться, щоби Бог благословив їхнє життя. Великодня –  особлива ніч.  Навколо – радісні 
щасливі обличчя, линуть усеперемагаючі радісні піснеспіви, в яких возвеличується ця дивна 
подія і її значення для людства: «Воскресіння день! Просвітімось урочистим святом! І 
один одного обнімімо! Назвімо братами і тих, що ненавидять нас! Все простімо задля 
Воскресіння! І так усі заспіваймо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, 
і тим, що у гробах, життя дарував!».

Великодні святочні дійства, які віками вершилися родинно-суспільним українським за-
галом у моральній цноті, душевній чистоті й винятковому пошануванні Бога, у звичаєвому 
братолюбстві складають неоціненний духовний скарб нашого народу. Ступає наша планета 
у Великдень весною – у пору оживлення й оновлення благодатних сил Всевишнього. Увійдімо 
і ми, громадяни України, у цей Великий День. З оновленням і змужнінням тебе, світолюбива 
і миротворна Українська державо! Воскресаймо – розквітчуймося невпинно у любові й 
братерстві, у праці спільній задля доброї слави України нашої.

Підготувала Тетяна Сич, УПЕП-11

ВЕЛИКДЕНЬ -  СВЯТО СВЯТ І 
ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ!

Великдень – це найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що 
встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. До Великодня віруючі готуються впродовж 
семи тижнів Великого Посту — одного з найсуворіших постів – саме стільки часу провів Ісус 
Христос у пустелі. Уважається, що у ці дні душа віруючого має співчувати стражданням 
Господа, котрі пережив Ісус Христос у людській подобі в останні дні. Ці сім тижнів назива-
ються «седмицями» (тижнями).

Моя сім’я  намагається прожити цих сім тижнів у покаянні, спокої, вірі, дотримуючись 
посту, адже маємо пам’ятати про страждання Господа і через молитву дякувати Йому за 
все, що Він зробив для нас.

У переддень Великодня я з великим задоволенням розмальовую писанки і малюю крашанки. 
Це моє улюблене заняття ще з дитинства. У суботу ввечері ми з мамою складаємо кошик. Дно 
застеляємо білим папером. Посередині – паска, по боках кошика – шматок  шинки, сала, масла, 
почищені яйця. Потім кладемо писанки і крашанки. Зверху – кільце ковбаски, свічку. У троїсту 
сільничку – сіль, цукор, мак. Зверху кошик накриваємо рушником, на якому вишито хрест і на-
писи «Христос Воскрес» і «Воістину Воскрес».

У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння. Таким чином церква 
благословляє віруючих після тривалого посту знову вживати «скоромне», себто їсти не пісні 
страви. Багатий великодній стіл – символ небесної радості і символ вечері Господньої. Велико-
дня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик 
сповіщає «Христос воскрес!», а ми відповідаємо «Воістину воскрес!» Після служби тричі обходи-
мо навколо церкви — хресний хід, а потім починається процес освячення великодніх кошиків. До 
речі, на  Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. 

Наступної неділі у моєму селі священик із церковним братством йдуть на цвинтар і 
відправляє молитви над гробами померлих і кропить свяченою водою зі словами переможної 
слави: «Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дару-
вав». Ця традиція живе в нашому народі, бо ми маємо пам’ятати свій рід, шанувати пам’ять 
про тих, хто був і хто відійшов від нас, щоб мати життя вічне…

Підготувала студентка юридичного факультету група ДІД-11 Мартинюк Оксана

ВЕЛИКДЕНЬ У МОЇЙ СІМ'Ї На конкурс «Лист Солдату»
На конкурс про Великдень

П о в е р т а й т е с ь 
живими, Герої!

…Я таки вирішила тобі написати. 
Зізнаюсь чесно, вперше у своєму житті я 
пишу листа. Сьогодні твій день народжен-
ня. Відразу хочу перепросити, що не писала 
раніше. Соромно… Але зараз, як ніколи, я 
відчуваю, що мені є що сказати. Пробач за 
те, що через свою егоїстичність не зрозуміла 
тебе, твого вчинку, не підтримала, а мовчки 
пішла, розцінивши це як зраду. І тільки з твоїх 
листів, які приходять мені щодня, я зрозуміла, 
що ти не міг вчинити інакше. За останні 
півроку ти пережив стільки, скільки дехто 
не зазнає за все своє життя. Ти змінився 
кардинально, і мені є ким пишатись. Незва-
жаючи на свій юний вік, ти — вже солдат, 
солдат не мирного часу, а страшної епохи, 
яка зветься війною.

Ти мав можливість лежати у теплому 
ліжку, здобути вищу освіту, і, як усі  молоді  
хлопці, осінніми вечорами тримати дівчину за 
руку, але ти обрав інше, ти не зміг спокійно 
дивитись, як ворог нищить твою землю, як 
знущаються з твого народу, ти не схотів 
чекати, коли ворожий чобіт переступить 
поріг і твого дому… Ти не можеш спокійно 
жити, будувати сім’ю в страху… Тому ти 
там — на Сході.

Тепер я розумію, що перемога буде за 
нами, тому що нас захищають такі хлопці, 
як ти…  Головне — не втрачай віри і надії, 
лише знай, що я пишаюсь тобою і буду чекати 
на тебе з гордістю в серці, сподіваючись, що 
моє кохання додасть тобі сили в бою, а моя 
молитва захистить від ворожої кулі.

З днем народження тебе, мій Герою! По-
вертайся живим! Благаю…

З листа Олени Вашкевич, студентки 
ФАЕМ

Я - українка!
Взимку, під час Революції Гідності, я 

нараз зрозуміла, що за свою державу ладна 
віддати життя. Кожного дня я відстоювала 
свої бажання, права та висловлювала не-
вдоволення діями тогочасної влади на площі 
Тернополя. Вечорами, дивлячись новини з 
батьками, у мене стискалося серце в грудях. В 
моїй голові не вкладалася думка: невже війна 
можлива і у моїй країні, в мирний, на перший 
погляд, час? Усі ми шукали причину початку 
війни, зрадників і винних… І скільки це все ще 
може тривати? Коли ми побачимо світле 
небо над нашими головами? Коли ми замість 
вибухів будемо чути шелестіння листя, шум 
вітру та спів птахів? Коли матері, дружини 
та діти почнуть сміятися, а не плакати через 
те, що сина, чоловіка чи батька відправили 
захищати неньку Україну від агресора? Ми, 
діти, хочемо щасливого життя для всіх лю-
дей та країни.

Не зважаючи на всі випробування, які 
виникають перед нами, українці були, є і за-
лишаються сильним народом! 

Я горда, що народилася в Україні; що я 
українка; що мій рід є козацьким. В моїх жи-
лах тече чиста українська кров. Я — козачка, 
я — українка, я — патріотка, і для мене це 
честь, подарунок долі і щастя…

З роздумів Каріни Канарської, 
студентки КЕПІТ
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ВННІЕ ТНЕУ + ВКЕП ТНЕУ = Ви найкращі, 
неймовірні, щирі, улюблені нами всіма !!!

Сьогодні писали Великодню писанку. Дякувати 
талановитій Світлані Творун - нашій берегині автен-
тики та студентам 1 курсу. Писали Писанку, мріяли, 
закохувались, загадували, вірили, Віримо й завжди буде-
мо ВІРИТИ у чудо Воскресіння, добро, толерантність, 
мир, кохання, щирість.

Це був чудовий тиждень у ВННІЕ ТНЕУ + ВКЕП 
ТНЕУ!  Ми вдячні усім студентам, викладачам, колегам, 
однодумцям!

МИ ВПЕРШЕ ПИСАЛИ ВЕЛИКОДНІ 
ПИСАНКИ

Щороку працівники відділу гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ запрошують університетські родини на великодні музичні вистави, що 
відбуваються у рамках благодійного проекту «Ректор ТНЕУ – дітям».

 
Веселий, добрий і повчальний мюзикл Алли Бінцаровської «Замулене джерельце» цьогоріч зібрав повний аншлаг у святковій залі ТНЕУ.
 
Дивовижна історія про пригоди  сміливих і допитливих Курчаток відбувається саме напередодні Великодня. Ворон Макар (Андрій Луцик) 

не на жарт стурбований тим, що коїться у їхньому дворі: Курочка Чубатурочка  (Надія Дерев’яна) – вся у матеріальних клопотах, Кицька 
Мері (Ірина  Новомлинська) – в гонитві за модою, Качур Кряк (Наталія Хміль) – у проблемах власного бізнесу. Усі навколо стали жадібними, 
зарозумілими, гордими…

 
Четверо Курчат (Іринка Шевченко, Галинка Баган, Тетянка Дзюла, Юлечка Бінцаровська) вирушають у небезпечну подорож, аби здійснити 

давню мрію  дідуся Ворона – очистити замулене джерельце, яке скаламутив  злий і підступний Чародій Мотлох (Павло Тютюнник), адже усі, 
хто живиться його водицею, занечистили і свої думки, вчинки, мрії… На маленьких Курчат чекають непрості випробування: дорогою вони 
зустрічаються із підприємливими і хитрими Вовком (Юрій Дзюла) та Лисицею (Наталія Цар), щиро співчувають бабусі Ведмедиці (Мар’яна 

Іванюха), яка сумує за онучатами (Софійка і 
Надійка Стельмахи), і, нарешті, за допомогою 
Матінки Землиці (Тетяна Шарган) проганяють 
Чародія Мотлоха назавжди. У споконвічній 
боротьбі зі злом, звичайно, перемагає добро! 
Очищене джерельце повертає у рідний край 
світле диво воскресіння.

 
У музичній казці із посмішкою говорить-

ся про речі важливі та серйозні. І глядачі, 
сподіваємося, довго пам’ятатимуть мудру 
істину казкової історії: чистим зберігай дже-
рельце свого дому й свого серця!

 
Пригодницький сюжет у поєднанні із чудо-

вими піснями, які легко запам’ятовуються, не 
залишить байдужим нікого. 

Яскраві пісенні композиції у виставі май-
стерно виконали солісти народного театру 
пісні «Для тебе», гурти «Кралечки», «Краплин-
ки», а також Світлана Сорочинська та Борис 
Салабчук. 

Захоплюючою хореографією дивували учас-
ники студії «ТАНГо dance company». Феєричні 
костюми, дивовижні декорації сцени, надзвичай-
на гра акторів подарували маленьким глядачам 
та їх родинам неймовірні враження.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

ДЖЕРЕЛЬЦЕ РІДНОГО КРАЮ, ЯК І  ВЛАСНЕ СЕРЦЕ, 
ПОТРІБНО ТРИМАТИ У ЧИСТОТІ

НАЙТАЛАНОВИТІШІ 
С Т У Д Е Н Т И 
В І Н Н И Ц Ь К О Г О 

КОЛЕДЖУ
А д м і н і с т р а ц і я  т а  п р о ф е -

сорсько-викладацький колектив 
Тернопільського  національного 
економічного університету вітає 
студентів Вінницького коледжу 
економіки та підприємництва ТНЕУ 
з перемогою у фіналі шоу «Студенти 
мають таланти!».

Нещодавно у міському Палаці ми-
стецтв пройшов фінал шоу «Студенти 
мають таланти!». Переможцями у своїх 
номінаціях стали представники Вінницького 
коледжу економіки та підприємництва 
ТНЕУ, Вінницького національного аграрного 
університету, Вінницького національного 
технічного університету, Вінницького 
обласного комунального гуманітарно-
педагогічного коледжу та ДПТНЗ «Вінницьке 
вище професійне училище сфери послуг».

Серед коледжів перемогу розділили між 
собою Вінницький коледж економіки та 
підприємництва ТНЕУ з номером «Закрили 
твої очі» та Іларія Олімова з Вінницького 
обласного комунального гуманітарно-
педагогічного коледжу.

Бажаємо студентам коледжу натхнен-
ня, незгасного вогню енергії та масу креа-
тивних ідей. Нехай на Вашому творчому 
шляху здобутки тільки примножуються, 
а перемоги стануть для Вас невід’ємною 
частиною життя
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Кожна успішна людина виводить 
власну  формулу успіху !

Конкурс кураторів

Куратор – це порадник, консультант, організатор виховних та 
культурно-дозвіллєвих заходів. Через актив групи він згуртовує 

колектив, створює в ньому атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння, 
взаємодопомоги, атмосферу творчості та ініціативи… Головний ціннісний 
орієнтир у роботі викладача-куратора – особистість студента, забез-
печення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу, задово-
лення його інтелектуальних і духовних потреб та сприяння формуванню 
позитивної мотивації до своєї майбутньої професії.

Уже другий рік поспіль проходить конкурс 
викладачів-кураторів студентських академічних груп 
факультетів, інститутів, коледжів, відокремлених 
структурних підрозділів нашого університету «Фор-
мула успіху». Цьогоріч  у конкурсі взяли участь два-
надцять учасників.

Такий конкурс в університеті проводиться з 
метою підняття престижу, розкриття лідерських 
якостей викладачів-кураторів. Оцінювало конкурс 
компетентне журі: Чорна Ірина Михайлівна – голова 
Громадської ради при департаменті освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології ТНПУ ім. В. Гнатюка, голова 
журі; Стадницький Микола Андрійович – заступник 
голови Тернопільської обласної ради профспілок; 
Четвертак Тетяна Олексіївна – заступник директора 
Тернопільського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді; Сесик Оксана Олегівна – ме-
тодист лабораторії виховної роботи і громадянської 
освіти Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

Відкрив конкурс і привітав усіх присутніх у залі 
проректор з науково-педагогічної роботи нашого 
університету, професор Василь Ярославович Брич.

У конкурсі взяли участь кращі викладачі-куратори 
від кожного факультету, інституту. Журі оцінювало 
уміння викладачів-кураторів організовувати студентів 
до спільної справи, лідерські якості конкурсантів, 
згуртованість студентської академічної групи.

Учасники конкурсу були відзначені дипломами, 
грамотами, преміями від ректора університету А. І. 
Крисоватого.

У номінації «Збереження традицій університету» 
перемогла Левченко Роксолана Володимирівна 
(Факультет банківського бізнесу, група ФБС-11), у 
номінації «Майстер дозвілля» - Гупаловська Миро-
слава Богданівна (Факультет фінансів, група Ф-21), у 
номінації «Креативний наставник» - Гладій Христина 
Григорівна (Українсько-нідерландська факультет-про-
грама ННІМЕВ ім. б. Гаврилишина, група МУН - 11), 
у номінації «Зірковий наставник» - Бутов Андрій 
Миколайович (Факультет економіки та управління, 
група МОА - 31), у номінації «Прагнення до самовдоско-
налення» - Штимер Леся Тарасівна (Факультет обліку 
та аудиту, група ОДС - 11), у номінації «Успішний 
дебют» - Батько Юрій Мирославович (Факультет 
комп’ютерних інформаційних технологій, група КСМ-
11), у номінації «Студентська симпатія» - Бортнік 
Наталія Володимирівна (Нововолинський навчально-
науковий інститут економіки та менеджменту, група 
ФНВ-41).

ІІІ місце у конкурсі вибороли : Рожко Алла 
Олександрівна (Українсько – німецька факультет-про-
грама ННІМЕВ ім. б. Гаврилишина, група МЕНМФ-21) 
, Гнатів Оксана  Богданівна (юридичний факультет 
,гр. ПР-11);

ІІ місце:
Слівінська Наталя Миколаївна (факультет 

економіки та управління, гр. УПЕП-12);
Богуцька Лілія Тарасівна (факультет обліку і ау-

диту, гр. ОП-32);
І місце:Любезна Ірина Василівна (факультет 

аграрної економіки та менеджменту, гр. МПЕД -21).
Щиро вітаємо переможців та учасників конкурсу!

Відділ гуманітарної освіти та виховання

«ФОРМУЛА УСПІХУ»
Зі студентської пошти...

Колектив  та студенти факультету аграрної економіки і менеджменту щиро 
вітають  к.е.н.,  старшого викладача кафедри менеджменту біоресурсів і природо-
користування ЛЮБЕЗНУ Ірину Василівну, куратора групи МПЕД-21 з перемогою у 
конкурсі між викладачами-кураторами  та їхніми студентами «Формула успіху», яка 
нагороджена дипломом І ступеня. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, оригінальних творчих ідей, позитивного ставлен-
ня з боку колег  та  студентів  та неабияких успіхів у житті! Нехай здійсняться усі 
заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх 
перспектив! Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!

 
Любезна Ірина Василівна у своєму виступі зазначила, що «кожна успішна людина 

виводить власну  формулу успіху, проте алгоритм досягнення цілей у всіх один це:
Знання плюс наполегливість, активність, Натхнення, віра в себе й креативність,
Любов до книг та вічний інтерес - Таким я бачу виховний процес».
Група МПЕД-21, в якій Любезна І.В. є наставником, лише розпочинає писати власну 

історію успіху, але їхні здобутки є всебічними та багатогранними.
У своєму виступі наставник академічної групи зробила огляд напрямків діяльності 

їхнього спілкування і водночас виховного процесу. І зробила  висновок, що усі напрямки 
дуже важливі та змістовні для гармонійного розвитку нашого студентства і надалі 
їхня плідна співпраця буде продовжуватися.

Ми повинні  приділяти максимум  енергії, тепла  і позитиву, щоби студенти мали 
мотивацію для здобуття професії і щоби їхні студентські роки їм запам’ятались,, і 
вони із радістю приїжджали на ювілейні зустрічі до Університету.

 Натхнена спілкуванням та співпрацею із студентами, Любезна Ірина Василівна  
присвятила їм вірш, у якому, зокрема, є такі рядки: 

 Життя... Яким воно буває,
Ніхто не може відгадати.
Когось підтримує, благословляє
Комусь і крихти радості не може дати.

Для тебе світ успіху відкритий,
Тільки зумій дорогу віднайти, 
Щоб шлях був щирий, чистий -
До людей з любов’ю віднесися ти...

 
Женевська Софія: Любезна Ірина Василівна є успішним та відповідальним 

керівником, втілення розуму, чарівності, оптимізму та добра в одній людині. Ірино 
Василівно, дякуємо Вам за безмежне терпіння, надійну підтримку та відкрите серце. 
Адже саме Ви доклали багато зусиль для нашого росту, досягнень та успіхів в цілому. 

Пиріжок Лілія: Хочу висловити щиру подяку нашому куратору – Любезній Ірині 
Василівні, нашій «мамі»! З самого початку навчання ми знайшли з нею спільну мову. Вона 
стала для нас взірцем і улюбленим викладачем. До неї ми звертались за будь-яким питанням 
і вона обов‘язково допомагала. Ірина Василівна – талановитий викладач. Вона любить 
свою роботу та ставиться до неї із повною відповідальністю. Ця невелика, тендітна і 
красива жінка з величезною щирою душею завжди радіє нашим удачам . Ірина Василівна 
зуміла створити в групі особливу атмосферу і ауру доброзичливості, любові і поваги. В 
кожну дитину наш куратор вкладає свою щедру душу. Її привітна усмішка і відкритість у 
спілкуванні із нами згуртувала велику студентську сім’ю. Саме вона урізноманітнює наше 
студентське життя, організовуючи для нас різноманітні екскурсії. Я щиро вітаю нашого 
куратора із перемогою, адже вона її заслуговує. Ірина Василівна є найкращим куратором!!! 

Узун Нзарій: Ірина Василівна є справжнім фахівцем своєї справи, з високою 
внутрішньою культурою та інтелектом. Має багатогранну ерудицію, знаходиться в 
постійному творчому пошуку і до останнього віддана справі, якій присвятила життя. 
Ми не просто вдячні - ми її любимо. Любимо за її гарну, чисту душу. За жіночу мудрість 
і миле серце. За те, що вчила нас бути Людьми, поважати і цінувати одне одного. Я 
вітаю її із перемогою!!!

Колектив  та студенти факультету аграрної економіки і менеджменту
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«СТУДЕНТСЬКА СИМПАТІЯ» 
працює на кафедрі економіки та обліку господарської діяльності НННІЕМ ТНЕУ

Гість редакції

Знайомтесь: Наталія БОРТНІК  -  куратор гру-
пи Фнв-41,  переможець у номінації «Студентська 
симпатія» у конкурсі викладачів наставників сту-
дентських академічних груп «Формула успіху», ви-
кладач кафедри економіки та обліку господарської 
діяльності НННІЕМ ТНЕУ

- Наталіє Володимирівно, скажіть, будь ласка, 
чи легко бути куратором групи?

- Куратором студентської групи бути непросто, 
оскільки потрібно необхідно вкладати багато зусиль у 
формування різних за характером та темпераментом 
особистостей, кожного разу старатися допомогти, 
роз’яснити, підтримати у нелегких студентських 
ситуаціях, і буває, в особистих справах…

-  Що, на Вашу думку, найбільше згуртовує 
групу колись зовсім незнайомих між собою юнаків 
і дівчат?

- Найбільше згуртовують спільні справи, виступи, 
поїздки, вирішення колективних проблем, адже саме 
колективна робота сприяє виробленню своєрідного 
командного духу, відчуття того, що всі студенти 

групи є однією сім’єю і все можна позитивно вирішити разом.
-  Як вважаєте, Наталіє Володимирівно, чи вагому роль відіграють Ваші підопічні у 

житті Нововолинського інституту? 
- Без сумніву, мої підопічні – найкреативніші і найвідповідальніші, відтак, вважаю, що вони 

відіграють вагому роль у житті Нововолинського інституту ТНЕУ.  Студенти моєї групи постійно 
є активними учасниками усіх наукових та виховних заходів інституту. Зокрема, щороку студенти 
проводять власні наукові дослідження (є членами Науково-економічного студентського товариства, 
яке функціонує у НННІЕМ ТНЕУ з початку його заснування), презентують результати досліджень 
на науково-практичних конференціях інституту в рамках Днів науки, от наприклад, минулого року з 
числа студентів моєї групи було 5 призерів конференції, в т.ч. студентка Строк Василинка отримала 
третє місце у Загальноуніверситетській конференції (секції № 2) тут в Альма-матер, у м.Тернопіль. 
Крім цього, в інституті постійно проводяться предметні олімпіади з навчальних дисциплін, учасни-
ками яких також є мої студенти. В рамках науково-методичного семінару, який вже багато років 
здійснює свою роботу у НННІЕМ ТНЕУ під керівництвом заступника директора Г.Р. Мороз, студенти 
групи Фнв-41 були учасниками відкритих занять, таких як модерація з економіки праці, лекція з роз-
бором конкретних ситуацій з економіки підприємства, лекція прес-конференція з дисципліни: «Гроші 
та кредит», ділова гра з маркетингу, відкритий тренінг щодо прийняття державного бюджету з 
бюджетної системи. Тут, звичайно, варто відмітити роль наших досвідчених та молодих науковців, 
які активно впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчальння, зокрема, це к.е.н., 
доцент Румянцева Г.І., викладачі-аспіранти Кравчук Н.О. та Озімчук О.В..

Також щороку, під пантронатом нашого ректора, д.е.н., професора Крисоватого А.І. проводяться 
спортивні змагання між віддаленими структурними підрозділами «Кубок Ректора ТНЕУ». Ми цьому 
дуже раді і активно беремо у них участь, оскільки нам дуже приємна увага та сприяння ректорату 
щодо розвитку ТНЕУ й в інших регіонах, зокрема Волинському. Ми є щасливими володарями вже двох 
таких кубків, і варто зазначити, що цього року ми приймали команди з інших віддалених підрозділів у 
себе, в Нововолинську. При цьому порадував да нас завітав проректор Брич В.Я., який також постійно 
цікавиться роботою нашого інституту.

Крім навчальних та спортивних заходів, мої студенти є активними учасниками і культурно-масових 
заходів інституту та міста Нововолинська загалом, в т.ч. перебуваючи у складі студентської ради 
інституту. Зокрема, це постійні виступи в рамках святкових концертів до Дня працівника освіти, Дня 
студента, Міжнародного жіночого дня, також це 
виступи у КВН, участь у флеш-мобах, Дні здоров’я 
та ін. От, наприклад, минулого року студенти були 

волонтерами міської благодійної патріотичної яр-
марки, під час якої були зібрані кошти учасниками 
АТО та їхнім сім’ям.  

Зрозуміло, що усі перераховаені заходи у 
нас не відбуваються без колосальної підтримки 
нашого директора д.е.н., доцента Чорного 
Р.С., котрий своєю невтомною працею та 
власними ініціативами надихає студентів 
інституту, підтримує їх у всіх починаннях.

 - Наталіє Володимирівно, будь ласка, 
привідкрийте завісу таїни і розкажіть чита-
чам «Університетської думки», що плануєте 
робити і які заходи будете проводити, щоби 
не втратити «Студентської симпатії»?

- Звичайно, намагатимуся продовжувати 
у тому ж дусі та постараюся не втрачати 
ініціативності своїх студентів, адже саме 
вони є моїм найбільшим натхненням для на-
ступних цікавих заходів.

 - І, насамкінець, скажіть, яке життєве 
кредо має «Студентська симпатія» Наталія 
Володимирівна Бортнік? 

 - «Постійно йти вперед і не зупинятися 
на досягнутому»

 - Щиро дякую за розмову і зичу успіхів 
на шляху до мрії.

 Зі «Студентською симпатією» спілкувалася 
Марія Баліцька, головний редактор газети 

ТНЕУ «Університетська думка»
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  У Тернопільському національному економічному університеті відбувся надзви-
чайно щемний, теплосердечний і такий потрібний вечір пам’яті народного артиста 
України Анатолія Аркадійовича Горчинського «Ви в пам’яті залишитесь, Маестро!». 

 
Про таку особистість не можна говорити просто, без належної поваги, адже 

Анатолій Горчинський – прекрасний актор, режисер, композитор, поет, співак. Він 
реалізував себе у всіх цих напрямах. Його талант був визнаний народом України і далеко 
за її межами ще за життя, адже став справжнім народним співаком. Що цікаво, 
що Маестро у своїх 80 років так само органічно почувався на сцені, як і в 30, і в 50…

 
Твори Анатолія Горчинського – це його сповідь, відкрита душа. Книга спогадів про 

надзвичайно талановиту людину так і називається «Люблю – і все!». Цьогоріч книга 
«Люблю – і все!» святкує свій 5-річний ювілей. Творчість Маестро – це творчість 
багатогранного українця, відданого патріота. Як справжній митець, Анатолій Гор-
чинський у своїх піснях торкався різних аспектів людського життя: кохання, батьків, 
любові, філософських роздумів про минущість людського життя, а знаменита пісня 
«Росте черешня в мами на городі», яка святкує свій 25-літній ювілей, матиме свого 
слухача ще багато десятиліть, бо це справжній гімн матері.

 
З теплими спогадами про Анатолія Аркадійовича виступили: дружина Олена 

Едуардівна, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників 
України Богдан Мельничук, письменниця, член Національної спілки журналістів 
України Ніна Бай, головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка» - член 
Національної спілки письменників України і Національної спілки журналістів України 
Марія Баліцька, голова Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського това-
риства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Дарія Чубата, заслужена артистка України 
Віра Самчук. Вірш «Спраглі струни» (пам’яті А. Горчинського) прочитала студентка 
ТНЕУ Оксана Нижник.

 Справжні мелодії ніжності на вечорі пам’яті на слова Маестро виконали: за-
служений працівник культури України Світлана Сорочинська, лауреат міжнародних 
та всеукраїнських пісенних фестивалів-конкурсів Ігор Вовчак,  тернопільський співак 
Василь Хлистун, знамениту композицію «Росте черешня в мами на городі» виконали 
Зоряна Вовк та Павло Тютюнник, надзвичайно чутливо улюблену пісню Анатолія 
Аркадійовича «І все це я – та Україна» виконав новостворений гурт «Інтрада» 
Тернопільського національного економічного університету.

 
Звучать прекрасні пісні А. Горчинського, значить живе пам’ять в українських 

романсах і вальсах, інших прекрасних мелодіях, які залишив нам на згадку великий 
Маестро української естради, чудовий композитор, талановитий режисер і водночас 
простий, відкритий і щирий чоловік.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Культура

ВИ В ПАМ’ЯТІ  ЗАЛИШИТЕСЬ, 
МАЕСТРО!

Нещодавно Україна відзначила роковини з 
дня пам’яті великого поета Тараса Григорови-
ча Шевченка. Студенти коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ТНЕУ 
разом з Василем Івановичем Косарчуком, 
методистом відділу гуманітарної освіти та 
виховання,  відвідали бібліотеку-музей, де 
мали можливість послухати розповідь про 
перебування Кобзаря на Тернопіллі, адже він 
немало місць відвідав на Західній Україні, а саме 
Вишнівець, Почаїв, Кременець і довколишні 
села. Великий митець виконав у нашому краї 
кілька малюнків, записав народні пісні та 
легенди. Враження від перебування на Волині 
потім відгукнулися в його безсмертних творах.  

 Упродовж візиту до бібліотеки-музею 
молодь дізналася багато цікавого про Андрея 
Шептицького, ще одного великого і знаного у 
всьому світі українця. Саме завдяки його зу-
силлям значно розбудувалася греко-католиць-
ка церква як і в Україні, так і за кордоном. Ось 
як сказав  про Шептицького владика Йосиф 
Сліпий у прощальному слові: «Був він великим 
сином Вселенської Католицької Церкви, вели-
ким Українцем, вченим, мистецтвознавцем, 
покірним богомольцем і Митрополитом, 
якому рівного нелегко знайдем не лише в нашій 
історії, але й загалом в останньому столітті 
нашої Церкви».

 Отже, пам’ятаймо свою історію і 
приділяймо їй чимало часу, не сороммося 
бути  свідомими українцями, адже, як сказав 
відомий філософ Гете: «Людина, яка не знає 
свого минулого, не варта майбутнього».

Відділ 
гуманітарної освіти та виховання

"ЛІТЕРАТУРНЕ 
ТЕРНОПІЛЛЯ"

свято береже таїну минувшини

ДАРУНОК.  СИЛА 
ВОЛІ.  УРОК

Ця притча – коротка розповідь мудро-
го самурая – змусить задуматися над тим, 

як реагувати на злих людей.
В Японії, в одному селі недалеко від 

столиці жив старий мудрий самурай. 
Якось, коли він вів заняття зі своїми уч-
нями, до нього підійшов молодий боєць, 
відомий своєю грубістю й жорстокістю. 
Його улюбленим прийомом була провокація: 
він виводив противника з себе, який, 
засліплений злістю, приймав його ви-
клик, здійснював помилку за помилкою і в 
результаті програвав бій.

Молодий боєць почав ображати старого 
мудрого самурая: він кидав у нього каміння, 
плювався і говорив нецензурні слова. Але са-
мурай залишався незворушним і продовжу-
вав заняття. Наприкінці дня знервований і 
стомлений молодий боєць  пішов геть.

Учні, здивовані тим, що учитель зніс 
стільки  зневаги, запитали у нього:

– Чому ви не викликали його на бій? Не-
вже злякалися поразки?

Старий самурай відповів:
– Якщо хтось підійде до вас з подарунком 

і ви не приймете його, кому належатиме 
подарунок?

– Своєму попередньому хазяїну, – відповів 
один з учнів.

– Те ж саме стосується заздрості, 
ненависті й нецензурних висловлювань. 
Допоки ти не приймеш їх, вони належать 
тому, хто їх приніс.

Підготувала Марія Баліцька
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КРЕАТИВНИЙ «БАТЛ» У КОЛЕДЖІ
19 квітня 2016 року відбувся брейн-ринг з економіки 

для студентів коледжів Тернопільського національного 
економічного університету та учнів шкіл. Це був 
справжній «батл» між двома командами, під час 
яких учасники проявили відмінні знання економічної 
термінології англійською мовою, а також економічних 
явищ і процесів. У творчому конкурсі капітани команд 
креативно висвітлили своє бачення сучасних проблем 
економіки України та шляхів їх подолання. 

Особливо хочемо подякувати нашим гостям – команді 
старшокласників ЗОШ № 6! Судді (к.е.н., доц. Луцик А.І., 
к.ф.н., доц. Гумовська І.М., к.е.н., доц. Заклекта О.С.) 
одноголосно зазначили, що такі перспективні студенти 
нашому університету дуже-дуже потрібні.

Завершився брейн-ринг у дружній неформальній 
обстановці –  спільно куштували солодкий приз та 
обмінювалися думками і враженнями.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

АКТИВІСТИ ТНЕУ ЗВЕСЕЛИЛИ УЧНІВ НОВОСІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
КОМУНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-II СТУПЕНІВ

27 квітня 2016 року відбулася поїздка 
активістів ТНЕУ до Новосільської обласної 
комунальної спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату I-II ступенів, що знаходиться 
у с. Нове Село, Підволочиського р-ну.

 
Студенти КЕПІТ спільно з профкомом 

студентів ТНЕУ відвідавши дітей, мали 
змогу подарувати їм іграшки, одяг, взуття, 
канцелярські товари, книги та спортивний 
інвентар, які були зібрані упродовж акцій, що 
відбувалися в Тернопільському національному 
економічному університеті. 

 
Учні тепло зустріли наших студентів і 

разом пограти у футбол, розказали гостям 
вірші та взяли участь у розвиваючих іграх, які 
проводили студенти.

Вдячні всім, хто долучився до збору речей, 
і передаємо подяку і вітання від вихованців 
інтернату!

Профком студентів ТНЕУ

 22 квітня 2016 року, у день, який є річницею з часу заснування Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ, сту-
денти КЕПІТ побували у Карпатах. Сорок два студенти груп ФКт-21, ФКт-22, ФКчт-21, ФКчт-22, БОчт-21 та ОКСМт-31 разом 
з викладачами Шевчук І.А. та Заклектою-Берестовенко О.С. упродовж трьох днів подорожували чудовим прикарпатським краєм.

 Першого дня молодь відвідала славнозвісне місто Яремче. Там юнаки та дівчата побували на екскурсії в Карпатському національному 
заповіднику «Скелі та печери Довбуша», 
придбали гуцульські сувеніри, милувалися 
краєвидами та місцевим водоспадом.

 Вранці наступного дня всі вирушили до 
Говерли, висота якої сягає 2061 м. Досяг-
ши вершини, милувалися величчю Божого 
творіння – Карпатами. Після спільних фото 
на згадку, усіх чекав скелястий спуск.

 
Після насиченого дня і смачної вечері – 

посиденьки біля багаття, звук гітари, гори, 
вогонь… Все це просто заворожує.

Третього дня виспавшись та смачно 
поснідавши, усі відправилися на фото-
полювання у Буковель – найвідоміший 
гірськолижний комплекс Західної України.

Втомлені, але надзвичайно задоволені, 
всі дружно зайняли місця у комфортабель-
ному автобусі і поїхали додому – ділитися 
незабутніми враженнями від захоплюючої 
екскурсії у Карпатах.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

МОЛОДЬ КЕПІТ ПОДОРОЖУВАЛА КАРПАТАМИ
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Цікава зустріч і майстер-клас - усе це на ФАЕМ
Великодні Зайчики здатні відродити дитинну радість душі 

кожному, хто хоче крокувати життям з усмішкою
На факультеті аграрної економіки та менеджменту  в атмосфері позитиву, 

привітності та доброзичливості 19 квітня   пройшла зустріч студентів із членом  
Національної Спілки журналістів України та Національної Спілки письменників України, 
головним  редактором  газети ТНЕУ «Університетська думка», лауреатом численних 
Всеукраїнських та Міжнародних літературних премій, авторкою понад 50 друкованих 
книг Марією Баліцькою. Захід відбувся з ініціативи наставника академічної групи МПЕД 
– 21, к.е.н., ст. викладача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування і 
Ірини Василівни Любезної, яка цьогоріч визнана найкращим куратором у Тернопільському 
національному економічному університеті.

Присутні  із захопленням слухали духовні поезії, ліричні мініатюри та філософські 
міркування Марії Баліцької, отримали в дарунок газети «Університетська думка», пере-
глянули виставку книг письменниці та колекцію вишитих поеткою  Великодніх рушничків.  

Великдень – особливе свято, яке не обходиться без його основного атрибуту – писанки. 
Дерев’яну писанку із майстерно виписаним древнім чудовим орнаментом наша гостя по-
дарувала декану ФАЕМ, д.е.н., доценту Язлюку Борису Олеговичу, зазначивши, що візерунки 
на писанках – це закодовані листи до нас із минулого.

А потім Марія Баліцька провела студентам майстер-клас  із виготовлення Великодніх 
Зайчиків, які здатні відродити дитинну радість душі кожному, хто хоче крокувати 
життям з усмішкою…

Студенти із захопленням приступили до створення оберегу. Власноруч створені Зайчи-
ки є символом весняного пробудження природи, плодовитості, преображення душі, адже 
якщо зайці за рік тричі змінюють колір шубки, то людині й поготів можна позбуватися 
недобрих звичок, тобто стати іншою, оновленою Людиною...

Тканинки для Зайчика обмотувалися, за годинниковою стрілкою, червоною ниткою з 
одного клубочка ниток, в такий спосіб «єднали» родину ФАЕМ. Робили оберіг з чистими 
думками і побажаннями всім здоров’я, удачі, добра... На кожен вузлик студенти загаду-
вали бажання… 

Готовий Зайчик виглядає так, що всередину, наче у корзинку, можна поставити 
писанку чи червону крашанку – зварене в цибулинні яйце, яке символізує Любов і  невинно 
пролиту Кров Ісуса Христа. Оберіг можна освятити, яєчко-крашанку потрібно з’їсти, 
а шкаралупки закопати в землю. 

Виготовленого власноруч Зайчика можна дарувати тільки своїм родичам.
Те, що Зайчики здатні дарувати радість, студенти факультету аграрної економіки та 

менеджменту переконалися одразу, як тільки вперше глянули на свій завершений оберіг. 
Опісля юні майстри ще довго із захопленням милувалися власноруч виготовленими вит-
ворами і ставили численні запитання до гості, на які Марія Йосипівна охоче відповідала 
уривками своїх поезій та пісень…

Відрадно, що разом зі студентами 
на заході був присутній декан ФАЕМ, 
доктор економічних наук, доцент Борис 
Олегович Язлюк, який вручив Подяку Марії 
Баліцькій за плідну співпрацю факульте-
том аграрної економіки та менеджменту 
та вагомий вклад у духовний розвиток 
студентської молоді.  

На згадку нам залишиться колек-
тивне фото і Зайчики, які нагадувати-
муть про необхідність радості серця та 
веселості духу; допомагатимуть студен-
там у навчанні і дозвіллі та будуть плодо-
витими на працю, на наукові здобутки і на 
прибуток!

Сподіваємось  на подальші світлі, теплі 
та корисні зустрічі з головним редактором 
газети ТНЕУ «Університетська думка» 
Марією Баліцькою!!!

Володимир Слюсарчин, 
студентський декан факультету 

аграрної економіки та менеджменту


