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«СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ –  МАЙБУТТЯ ДЕРЖАВИ»

ВИПУСКНИКУ ФОА ТНЕУ ВОЛОДИМИРУ ГАРМАТІЮ 
ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ ГЕРОЙ УКРАЇНИ З УДОСТОЄННЯМ 

ОРДЕНА «ЗОЛОТА ЗІРКА»
За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті дер-

жавного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі Президент України Петро По-
рошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту командиру 
взводу управління гаубичної самохідно-артилерійської 
батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 
бригадної артилерійської групи 51 окремої механізованої 
бригади оперативного командування «Північ» Володимиру 
Гарматію посмертно.

 З 16 червня 2014 року молодший лейтенант Гарматій 
брав участь у антитерористичній операції. Під час виконан-
ня завдань молодший лейтенант особисто очолював групу 
планування вогневого ураження противника. Проведена під 
його керівництвом робота дозволила створити дієву систему 
вогневого ураження противника та забезпечити надійний за-
хист підрозділів від раптового нападу противника як в базових 
таборах, так і на блокпостах, та ефективне знищення живої 
сили та техніки незаконних збройних формувань під час 
бойових зіткнень.

Молодший лейтенант Гарматій брав активну участь у прак-
тичних заходах з організації системи вогню блокпостів. Під час 
керівництва підлеглими в умовах бойової обстановки офіцер 

проявив сміливість, виваженість та наполегливість, що сприяло підтриманню належного морально-психологічного 
стану особового складу. Вміле поєднання ним розумної ініціативи та бездоганної виконавчої дисципліни дозволили 
вчасно та якісно виконати завдання з вогневого ураження противника.

25 липня 2014 року в ході виконання бойового завдання молодший лейтенант Гарматій не зрадив державі і не 
відступив разом із 41 товаришем по службі на територію Російської Федерації. Під час бою офіцер загинув.

 Герой народився в селі Чернелів-Руський Тернопільського району. Навчався в місцевій школі та Великобірківській 
гімназії. Під час навчання у Тернопільському національному економічному університеті був активним учасником 
Революції Гідності. У квітні 2014 року пішов в армію. Служив під Сєвєродонецьком. Похований у Чернелеві-Руському.

12 травня 2016 року в ТНЕУ відкрили меморіальну дошку пам’яті бійця АТО Володимира Гарматія
Нагороду сина отримала з рук Президента мати Героя Оксана Гарматій.
(Використані фото й інформація з офіційного інтернет-представництва Президента України Петра Порошенка: http://www.president.gov.ua/)

Про святкування  Дня  знань у  ТНЕУ  читайте  на 8-9 стор.)



2
№8-9 (453-454), 17 жовтня 2016 р.Офіціоз

28 вересня 2016 р. у рамках відзначення 45-річчя від дня заснування факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету 
відбулася відкрита лекція ректора вищого навчального закладу, доктора економічних наук, професора А. І. Крисоватого. Зустріч була доволі незвичай-
ною, адже відбувалася просто неба на Майдані знань ТНЕУ.  Андрій Ігорович, привітавши професорсько-викладацький колектив та студентство ФФ 
з святом, поспілкувався з молоддю про становлення успішної особистості. А. І. Крисоватий наголосив на словах Івана Франка, що рушійною силою 
прогресу є дух, наука, думка й воля. А саме такі «складники», на думку ректора, формують успішних особистостей, які будують майбутнє рідного 
краю, держави. Андрій Ігорович порадив юнакам і дівчатам навчитися правильно оцінювати свої можливості, бути конкретними, відповідальними 
за свої вчинки, вміти визначити пріоритети, вчитися в успішних людей.  

Учасники відкритої лекції мали нагоду засвоїти п’ять правил успіху особистості: ваше життя стане кращим лише тоді, коли ви самі станете 
кращими; не важливо звідки ви стартували, а важливо, куди ви прямуєте; у будь-якій ситуації вам є сенс відповісти на новий виклик;  ви в змозі на-
вчитися усьому, що необхідно для досягнення ваших цілей; ви самі встановлюєте межі власної свободи.

 «Кожен із Вас обов’язково стане 
успішним, – підкреслив Андрій Ігорович, – 
адже Ви активні, цілеспрямовані, креативні, 
завзяті, відповідальні. Не бійтеся бути не 
схожими на інших. В цьому проявляється 
Ваша унікальність й індивідуальність. 
Збережіть свій молодечий запал, жагу до 
знань і впевнено крокуйте по життєвому 
шляху».

 Приємним сюрпризом для студентів 
став подарунок – комп’ютер, який рек-
тор вручив активістам після лекції. На 
завершення А. І. Крисоватий наголосив: 
«Особистість – це найвищий ступінь 
духовного розвитку людини, яка здатна 
освоювати і змінювати світ. Впевнений, що 
Ви є саме такими особистостями».

Зустріч була надзвичайно цікавою та 
пізнавальною, а дружня атмосфера до-
дала всім учасникам хорошого настрою 
і позитиву. Отож, вітаємо факультет 
фінансів ТНЕУ з 45-річчям від дня заснування, 
бажаємо натхнення, успіхів і нових перемог!

: Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

«Особистість – це найвищий ступінь духовного розвитку людини, 
яка здатна освоювати і змінювати світ», - сказав ректор ТНЕУ під час 

відкритої лекції студентам-фінансистам

 Десятого жовтня 2016 року до Тернопільського національного 
економічного університету прибула голова Державної аудиторської 
служби України Лідія Володимирівна Гаврилова.

 У рамках візиту відбулася зустріч з ректором ТНЕУ, док-тором 
економічних наук, професором Андрієм Ігоровичем Крисоватим. Ко-
леги підписали Угоду про співпрацю та обумовили умови подальшої 
спільної діяльності.  

Лідія Володимирівна мала нагоду ознайомитися з матеріально-
технічною базою вищого навчального закладу, його історією, 
найвизначнішими досягненнями професорсько-викладацького колек-
тиву та студентства, основними напрямами наукової діяльності.

 Дякуємо Л. В. Гавриловій за робочий візит і сподіваємося 
на зустріч у колі почесних гостей під час урочистостей з нагоди 
відзначення 50-річчя Тернопільського національного економічного 
університету.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Голова Державної Аудиторської 
служби України побувала 
з робочим візитом у  ТНЕУ

«Будь-який розвиток держави 
починається з фінансів», - 

розповіла студентам університету знана 
випускниця ТНЕУ Тетяна Слюз

  Візити знаних випускників, які успішно реалізували себе у професійній сфері, 
вже стали доброю традицією нашого вищого навчального закладу. 15 вересня 2016 
року до ТНЕУ завітала голова Державної казначейської служби України Т. Я. Слюз, 
яка є прикладом висококваліфікованого спеціаліста,  працює на благо Української 
держави.   Представляючи    гостю студентам-фінансистам, ректор ТНЕУ, д. 
е. н., професор А. І. Крисоватий зауважив: «Сьогодні у нашому університеті над-
звичайно приємна подія, це ще одна золота сторінка в історії ТНЕУ, адже до нас 
завітала голова Державної казначейської служби України, і радість нашої зустрічі 
є подвійною, адже Тетяна Ярославівна – випускниця нашого університету».

Розмовляючи зі студентами, Т.Я. Слюз зазначила: «Будь-який розвиток дер-
жави починається з фінансів, і саме Ви є тією елітою, яка завжди реалізовує у 
життя позитивні зміни, які рухають нашу державу вперед. Казначейство виконує 
роль технічного банку, тобто ми є той інструмент, за допомогою якого держава 
втілює свої завдання і цілі, це установа, через яку проходять всі платежі».   Юнаки 
та дівчата з цікавістю слухали гостю, ставили багато запитань, на які отримали 
вичерпні обґрунтовані відповіді.  Студенти-фінансисти подарувавши гості квіти та 
факультетський значок. У свою чергу, Тетяна Ярославівна подарувала книгу «Ще не 
вмерла Україна, ні слава, ні воля».

 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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13 вересня 2016 року на Тернопільщину з робочим візитом завітав 
Міністр юстиції України П.Д. Петренко. Приємною несподіванкою 
стала зустріч Павла Дмитровича з ректором Тернопільського 
національного економічного університету, доктором економічних наук, 
професором Андрієм Ігоровичем Крисоватим, деканом юридичного 
факультету ТНЕУ Сергієм Володимировичем Банахом, професорсько-
викладацьким колективом і студентством ЮФ. Також до спілкування 
долучився начальник Головного управління юстиції у Тернопільській 
області Едуард Станіславович Кольцов.

 Привітавши гостя, Андрій Ігорович зазначив: «Я дуже радий, що наші 
студенти мають таку чудову нагоду – черпати знання від практиків, які 
успішно реалізували свій потенціал у сфері права. Сьогоднішня зустріч є 
хорошою можливістю для кожного отримати обґрунтовані відповіді на 
запитання, поспілкуватися із знавцем своєї справи, обмінятися досвідом 
і почути практичні поради».

 Спілкуючись з науковцями і молоддю ЮФ Павло Дмитрович 
Петренко зауважив: «У школі нас заставляли вчитися, щоб от-
римати базові знання, а університет – це місце для отримання 
знань усвідомлених кожним студентом. Юрист – це одна з творчих 
професіій, тому що Ви можете перенести абстрактні речі законів 
у реальну ситуацію і  допомогти людині. Можу Вам анонсувати, що 
в цю середу ми спільно з Міністром освіти та з віце-спікером парла-
менту Оксаною Сироїд оголосимо нову реформу юридичної освіти. 
Перший елемент реформи – це акцент на практичні заняття, почи-

ЮРИСТ – ЦЕ ОДНА З ТВОРЧИХ ПРОФЕСІІЙ, - розповів студентам 
юридичного факультету Міністр юстиції України під час робочого візиту на Тернопілля

Третього жовтня 2016 року студенти 
юридичного факультету та коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ТНЕУ 
відвідали Верховну Раду України та Музей 
історії української дипломатичної служби 
Міністерства закордонних справ України.  Під 
час відвідин Верховної Ради України студенти 
мали нагоду більше дізнатися про діяльність за-
конодавчого органу, побачити кулуари Верховної 
Ради, побувати на балконі, звідки видно робочі 
місця народних депутатів. Цікавою була 
розповідь про картину Олексія Кулакова «Дер-
жавотворення», на якій зображено історичний 
момент, коли 24 серпня 1991 року народні депу-
тати проголосували за незалежність України.

 Студенти поспілкувалися із народним 
депутатом, заступником голови Верховної 
Ради України Оксаною Сироїд та народним 
депутатом Тарасом Пастухом.

 Під час візиту у Музей історії української 
дипломатичної служби МЗС України студенти 
дізналися про витоки та історію української 
дипломатії, а також про актуальні питання 
зовнішньої політики.

Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю

Молодь ЮФ і КЕПІТ побували у Верховній Раді 
України та Музеї історії Української дипломатичної 

служби МЗС України
Щиро вітаємо 

завідувача кафедри 
теорії та історії 
держави і права юри-
дичного факультету 
ТНЕУ, кандидата юри-
дичних наук, доктора 
права Українського 
вільного університету 
Миколу Володими-
ровича Кравчука з 
присвоєнням почесно-
го звання «Заслуже-
ний юрист України».  
Звання Миколі Воло-
димировичу присвоєно наказом Президента 
України №439/2016 від 08.10.2016 р. за значний 
особистий внесок у розбудову правової держави, 
забезпечення захисту конституційних прав і свобод 
громадян, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм і з нагоди Дня юриста.

 В іт аємо науковця  Тернопільського 
національного економічного університету, 
бажаємо успіхів, натхнення у вихованні молодого 
покоління, нових досягнень і звершень! 

ВІТАЄМО 
з присвоєнням почесного звання 

“Заслужений юрист 
України”!

наючи з 3-ого курсу. Другий – це прибирання системи оцінювання або 
інша система оцінювання, мотиваційна. Третій блок – це зближення 
юридичної освіти з професійною діяльністю. Оцінки, які ви будете 
отримувати при випуску, будуть зараховуватися по накопичувальній 
системі для того, щоби ви отримали більш вузьку спеціалізацію. 
Отож не бійтеся помилятися, адже таким чином Ви вчитеся і 
досягаєте нових висот».

 Розмовляючи про оцінювання на практичних заняттях, ректор звер-
нувся до студентів й пожартував: «Якщо викладачі поставлять Вам 
занижену оцінку – Ви можете подати зустрічний позов до ректора».

 Студенти цікавилися, чому Міністр обрав саме цей фах, яких 
помилок їм не припуститися у своїй професійній діяльності, а також 
про доцільність реформ. 

 Щодо практичних порад, то Міністр юстиції побажав усім як-
найшвидше поєднувати навчання з практичним досвідом, навіть якщо 
доведеться спочатку тільки клеїти марки на листах і спостерігати 
за роботою правників.

 Студенти ЮФ показали свою обізнаність не тільки у правничій 
сфері, а й виявили бажання отримати можливість стажування у 
Міністерстві юстиції.

 Колектив юридичного факультету ознайомив гостя з досягнен-
нями та напрацюваннями науковців, студентськими проектами й 
ініціативами, матеріально-технічною базою, історією становлення 
факультету. 

П а в л о  Д м и т р о в и ч  п о б у в а в  в 
університетській залі судових засідань, де 
проводилося слухання справи щодо будівництва 
житлового комплексу на території міста, 
а також ознайомився з роботою юридичної 
бібліотеки електронних ресурсів, де кожен 
студент має змогу, готуючись до пар, користу-
ватися доступом до платформи «Ліга: Закон».

 У бібліотеці електронних ресурсів колег 
зустріла директор юридичної клініки ТНЕУ 
Ірина Ігорівна Юркевич. Вона розповіла: «Си-
стеми ЛІГА:ЗАКОН – найповніше джерело 
систематизованої та достовірної правової 
інформації зі зручними інструментами для по-
шуку інформації. Дозволяють швидко знайти та 
проаналізувати правову інформацію на будь-який 
момент часу, оцінити ситуацію і прийняти пра-
вильне рішення».

 Дякуємо Міністру юстиції України Пав-
лу Дмитровичу Петренку за цікаву зустріч і 
конструктивний діалог.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Травень і червень вже стали особливими і довгоочікуваними 
місяцями календарного року для випускників Тернопільського 
національного економічного університету. І це не дивно. Саме 
у цей час у стінах рідної Alma mater щорічно з 1996 р. Центр 
працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ організовує 
ювілейні зустрічі з випускниками, повертаючи їх у спогади про 
неповторні студентські роки. 

Метою проведення ювілейних зустрічей з випускниками є утвер-
дження пріоритетів Alma-mater, збереження наступності та обміну 
професійним досвідом, традиціями, дружніми і діловими стосунками 
між поколіннями випускників і студентами. На сьогодні організовано 
103 зустрічі з більш ніж 16 тисячами випускниками університету 
минулих років. 

У 2016 році за підтримки ректора А.І. Крисоватого відбулися 
зустрічі з випускниками 1971, 1976, 1981 і 1986 років – 04 червня; 1991 і 
1996 років – 21 травня; 2001 і 2006 років – 14 травня. Серед випускників 
відчувалося хвилювання, адже вони мали можливість повернутись по-
думки у студентські роки, зустрітись із своїми друзями і наставниками 
на подвір’ї рідної Alma mater. Багато хто з них не бачили один одного від 
випускного вечора. У холі головного корпусу під звуки інструментальних 
мелодій випускники, як і 45, 40, 35, 30, 25, 20 і 10 років тому, відчули себе 
студентами – звідусіль звучали жарти, можна було спостерігати щирі 
обійми і сльози на очах.…

Програма зустрічі була насиченою. Студенти Навчально-наукового 
інституту міжнародних економічних відносин імені Б.Д. Гаврилишина 
(директор І.М. Таранов), факультету коп’ютерних інформаційних 
технологій (декан М.П. Дивак), юридичного факультету (декан С.В. 
Банах), факультету обліку і аудиту (декан В.М. Панасюк) і факультету 
банківського бізнесу (декан Б.П. Адамик), факультету аграрної економіки 
і менеджменту (декан Б.О. Язлюк), факультету економіки та управління 
(декан В.М. Островерхов), факультету фінансів (декан А.Я. Кізима), Ко-
леджу економіки, права та інформаційних технологій Навчально-науко-
вого інституту інноваційних освітніх технологій (директор інституту 
О.М. Десятнюк; директор коледжу О.Л. Шашкевич) в українських строях 
і вишитих сорочках зустрічали випускників та проводили анкетування.

Директор музею історії університету В.Г. Михайлиця ознайомив 
із експозиціями музею, присвячених 50-річчю Alma-mater, та провів 
екскурсію студентським містечком. В.о. завідувача кафедри фізичної 
культури і спорту Р.С. Циквас, старші викладачі кафедри фізичної 
культури і спорту В.М. Ковпак і І.В. Білоус розповіли про спортивні до-
сягнення та ознайомили з експозиціями музею спортивної слави ТНЕУ.

З великим задоволенням випускники відвідали виставку народної 
творчості «Духовність, відображена у мистецтві», яку в ТНЕУ 
організували працівники відділу гуманітарної освіти та виховання 
університету (начальник С.М. Сорочинська). Вони переглянули ікони, зобра-
ження храмів (художники України Євген Удін, Микола Шевчук, заслужений 
майстер народної творчості Володимир Шерстій, художники-іконописці 
Юлія Скаковська та Петро Демкович), фотороботи  члена Національної 
спілки фотохудожників Михайла Бенча, духовну поезію головного редакто-
ра газети ТНЕУ «Університетська думка» Марії Баліцької, твори-роздуми 
студентів університету «Великдень у моїй родині», виставку літератури 
на духовну тематику бібліотеки університету, вироби декоративно-при-
кладного мистецтва працівників ТНЕУ.

Урочиста частина, яка відбувалася в актовій залі університету, 
розпочалася із перегляду відеофільму про навчально-наукові, міжнародні, 
культурно-мистецькі досягнення, розширення матеріально-технічної 
бази, відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті, 
який підготували працівники відділу інформації та зв’язків з громадськістю 
(начальник О.В. Васильків).

Під час заходу адміністрація університету привітала випускників 
у стінах рідної Alma mater. В урочистій частині також взяли участь 

 Тернопільський національний економічний університет 
об’єднує своїх випускників!

директор Навчально-наукового інституту міжнародних економічних 
відносин імені Б.Д. Гаврилишина І.М. Таранов, декан  факультету аграрної 
економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор Б.О. Яз-
люк, декан факультету економіки та управління, кандидат економічних 
наук, доцент В.М. Островерхов, Голова Правління БФ «Асоціація 
випускників ТНЕУ»  М.В. Стецько і заступник Голови Правління БФ 
«Асоціація випускників ТНЕУ» О.Р. Квасовський.

Відповідальний секретар Приймальної комісії, випускник 1996 року 
інституту міжнародного бізнесу та менеджменту О.О. Луцишин 
презентував досягнення у навчально-науковій діяльності, розширенні 
матеріально-технічної бази, відкритті нових спеціальностей та 
спеціалізацій університету. 

Хвилиною мовчання випускники вшанували пам’ять наставників і 
випускників, які відійшли у вічність.

Випускники 1971 року запросили на ювілейну зустріч своїх 
наставників як в навчальному процесі, так і по життю: В. П. Сто-
рожука, М. С. Кузіва, С. С. Габора, які привітали своїх вихованців із 
ювілейною зустріччю. 

Упродовж усієї зустрічі випускники з усмішкою на вустах 
згадували свої студентські будні та свята. Зокрема, спогадами 
поділилися: випускник 1971 року спеціальності «Бухгалтерський облік 
в промисловості» групи БП-41 обліково-економічного факультету, За-
служений економіст України, заступник голови Державного комітету 
України з державного матеріального резерву Володимир Сергійович 
Курко; випускник 1976 року спеціальності «Бухгалтерський облік в 
промисловості» групи БП-43 обліково-економічного факультету, за-
ступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних 
освітніх технологій ТНЕУ Валерій Омелянович Благуляк.

Випускниця 1976 року спеціальності «Фінанси і кредит» групи Ф-47 
фінансово-економічного факультету, заступник генерального директора 
з економіки та фінансів Хмельницької атомної електростанції Альвіна 
Петрівна Гонтік (Шестак), поділившись спогадами,  від імені випускників 
привітала адміністрацію та працівників університету із 50-річчям ТНЕУ 
та вручила вітальну листівку, квіти, а також книги для музею історії 
вищого навчального закладу.

Працівники відділу гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ (началь-
ник С.М. Сорочинська) для випускників провели святкову імпрезу «Віват, 
випускники!». Когорту позитивних емоцій випускникам подарував «блу-
каючий мікрофон», який застосували ведучі Зоряна Вовк, Юрій Дзюла та 
Оксана Кічак безпосередньо в глядацькій залі. Цікавими і несподіваними 
були питання та відповіді на них: «О котрій годині розпочинались за-
няття?», «Які викладачі найбільше запам’яталися?», «Які популярні пісні 
виконували студенти під гітару в гуртожитках і парках?»… 

Працівники Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками 
ТНЕУ підготували фотостенд «Крізь призму років», презентацію 
діяльності Центру.

Головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка» М.Й. 
Баліцька презентувала спецвипуск газети, присвяченої ювілейним 
зустрічам з випускниками у 2016 році. 

Яскраві миті зустрічі з випускниками були зафіксовані на світлинах 
(фотографи: завідувач фотолабораторії Михайло Бенч і старший ла-
борант відділу інформації та зв’язків з громадськістю Тарас Романів).

Колектив Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками 
висловлює вдячність адміністрації університету, деканам факультетів, 
директорам інститутів, працівникам усіх структурних підрозділів, сту-
дентам, які долучилися до організації ювілейних зустрічей з випускниками 
у травні-червні 2016 року.

Зеновій Кривий, директор Центру працевлаштування  та 
зв’язків з випускниками ТНЕУ,

Олена Борисяк, провідний спеціаліст Центру    
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 Уп р од о в ж  6 - 7  жо в т н я 
2016 року проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародна 
та інформаційна діяльність) ТНЕУ 
О. П. Адамів і начальник відділу 
міжнародного співробітництва 
Н. Є. Стрельбіцька взяли участь у 
першому модулі Британської Ради 
в Україні «Міжнародний відділ  
університету: кращі практики».

Програма відбулася за підтримки 
Міністерства освіти і науки України 
та спрямована на професійний 
розвиток та підвищення рівня 
компетентності співробітників відділів міжнародних зв’язків 
українських університетів. Навчання англійською мовою проводили 
керівники міжнародних офісів рейтингових британських університетів.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Звідусіль
ПЕРШИЙ МОДУЛЬ БРИТАНСЬКОЇ 

РАДИ В УКРАЇНІ 
«МІЖНАРОДНИЙ ВІДДІЛ 

УНІВЕРСИТЕТУ: КРАЩІ ПРАКТИКИ»

2016 – рік англійської мови в Україні!
Відомо, що 2016 рік оголошено ро-

ком англійської мови в Україні. Наш 
університет не залишився осторонь, 
і викладачі нашого вищого навчаль-
ного закладу активно долучилися до 
популяризації цієї міжнародної мови.  Зо-
крема, на кафедрі податків та фіскальної 
політики факультету фінансів було 
проведено тиждень англійської мови. 
Викладачі кафедри організували брейн-
ринг з економіки для студентів ТНЕУ, 
коледжів та учнів шкіл. В якості експерта 
запросили к.філол.н., доцента кафедри 
іноземних мов та професійної комунікації 
Гумовську І.М. Ірина Миколаївна за-
значила, що її приємно вразили глибокі 
знання наших студентів з професійної англійської мови, які вони 
опанували на заняттях та факультативах завдяки старанній праці 
викладачів кафедри іноземних мов та професійної комунікації.

Подібні заходи також відбулися і на інших факультетах, де 
учасники різноманітних конкурсів продемонстрували вміння та 
навички володіння англійською мовою.

Італійський режисер Федеріко Фелліні стверджував:
«ІНША МОВА – ІНШЕ БАЧЕННЯ ЖИТТЯ…» 

Фраза на кшталт: «Знання 
іноземної мови дає безліч мож-
ливостей!» – останнім часом 
перетворилася на популярне 
кліше. Хоча й насправді це так! 
А ще круто було б володіти не 
однією, а кількома іноземними 
мовами і бажано ідеально, або, 
принаймні, майже ідеально. 
При цьому, на жаль, люди часто 
не враховують, що досконале 
знання мови – це багаторічний 
процес, до якого варто стави-
тися з ентузіазмом, величезним 
терпінням і серйозністю. Друзі, 
я не намагаюся вас залякати, 

адже Ви всі й так знаєте, як воно – вчити іноземну мову. Краще да-
вайте я спробую вас переконати, що на це ВАРТО ВИТРАЧАТИ ЧАС!

Словосполучення «іноземна мова» з п’ятирічного віку асоціювалася 
у мене з англійською, згодом з французькою. А ще я трішки само-
тужки пробувала вивчати китайську і дуже захоплююся японською. 
Сьогодні я впевнена, що знання іноземної мови дає набагато більше, 
ніж елементарні можливості для комфортних подорожей чи написання 
грамотного резюме. Та й мов у світі, які варто вчити, існує безліч. Пере-

конана, що опанування кожної нової мови автоматично робить людину 
інтелігентнішою та розумнішою. До того ж, на думку психологів, 
знання кількох мов додає особистісної впевненості та рішучості.

Окрім цього вивчення мови дає змогу пізнати культуру. Адже існує 
чимало фраз і понять, які не підлягають дослівному перекладу. Сьогодні 
це важливіше, ніж будь коли, адже всі ми хочемо бути космополітами, 
а ще купувати товари іноземних виробників, дивитися кінофільми та 
читати книги іноземних авторів, жити так, як живуть десь у світі. Ми 
маємо усвідомлювати, що шлях до удосконалення полягає у розвитку, а 
він приходить у результаті обміну знаннями, які неможливо отримати 
без розуміння одне одного! 

Крім того, сучасний світ дає можливості для спілкування та 
доступу до найновішої інформації. І все, що нам заважає вчасно от-
римати цю інформацію, – брак знань, зокрема недостатнє володіння 
іноземними мовами.

Більше того, нова іноземна мова – це автоматично нові можливості 
для працевлаштування, що в подальшому може призвести до самороз-
витку, а отже і кращого рівня життя. Ти можеш не лише працювати 
у високорейтингових компаніях у своїй державі, не просто відвідувати 
країни своїх мрій у туристичних цілях, але й мати можливість там 
жити і будувати кар’єру! Адже сучасний світ дуже динамічно 
змінюється і все більше і більше компаній мають філії в різних держа-
вах, яким, у свою чергу, потрібні працівники, які б мислили глобально і 
могли б спілкуватися бодай би двома і більше мовами. Ну а ти, ровесни-
ку, не хотів би бути, як ті чоловіки в дорогих костюмах, що подорожу-
ють бізнес-класом по світу в цілях ділових поїздок? Повір, це можливо! 
Але, як і вони колись, ти маєш зараз розвиватися інтелектуально, 
професійно і, беззаперечно, вдосконалювати свої мовні навички!

Крім того, чому б не зібрати валізи і не поїхати на рік чи два в іншу 
країну на навчання по обміну чи виграти гранд? Адже все це можливо 
зі знанням іноземної мови! 

До речі, мало хто знає, що знання іноземної мови сприяє розвитку 
логічного мислення. Науковці довели, що нам притаманно опирати-
ся на емоції під час прийняття рішень. Проте, коли ми думаємо на 
іноземній мові ці інстинкти притуплюються і ми робимо більш логічні 
висновки. Крім того, люди, що володіють двома мовами більш впевнені 
в своїх рішеннях. З моменту, як ти зможеш дивитися на різні ситуації 
масштабніше, ти більше ніколи не зможеш мислити вузько! Ну і, 
врешті решт, ти просто можеш вражати людей, які тебе оточують. 
Наприклад, правильно прочитане тобою французьке блюдо в меню чи 
назва італійського вина, або ж звичайна розмова з носіями мови без гра-
матичних помилок і з приємним ледь-відчутним акцентом... Мова дає 
змогу вражати не кількох людей, а десятки і навіть сотні! І ти точно 
будеш чути компліменти і помічати здивовані погляди. Звичайно, це не 
має бути основною мотивацією, але це, безперечно, – приємний бонус.

Друзі, сподіваюся тепер ви таки знайдете час на вивчення іноземної 
мови! Адже це прекрасна можливість розвинути свій кругозір і ста-
ти розумнішими. А ще важливо усвідомити, що кожен із нас індивід, 
сформований під тиском культури і навколишнього середовища, а мова 
допомагає нам не лише пізнати тонкощі інших культур, але і оцінити 
власну, споглядаючи її збоку!

Дорогі друзі, вчіть мови! Розвивайтеся! Пам’ятайте, що це 
потрібно робити не заради когось, а передусім заради себе. Адже ми 
самі – сценаристи власного життя!

Анастасія Луцишин, студентка Stenden University of Applied 
Science за спеціальністю Media & Entertainment Management. 

 На початку навчального року надзвичайно цінним є нагадати 
студентам про зростання ролі навчання в світі, що змінюється 
катастрофічно швидко.   Появляються нові технології, професії, 
кожного року швидкість появи нових знань подвоюється. Ті люди, які 
не вміють навчатися - через рік-два можуть стати повними аутсай-
дерами.  Саме тому сьогодні ми повинні навчитися вчитися по-новому, 
використовуючи новий інструментарій. Але для цього спочатку дове-
деться опанувати навик, який не викладають в українських школах та 
університетах, а саме: навчитися вчитися самостійно. Уже зараз це 
є Найцінніший навик людини ХХІ ст! Саме такою була тема вступної 
лекції академічного наставника групи Т-31 к.е.н., ст. викладача кафедри 
міжнародного бізнесу і туризму Ірини Олегівни Продан. Основними 
цілями вступної лекції було донести студентам інформацію про те, 
наскільки важливе місце навчання займає у житті кожного з нас 
сьогодні, розвіяти основні міфи про навчання, а також довести, що 
навчання далеко не обмежується школою та університетом і є без-
перервним процесом для успішної людини сьогодення.

 Ірина Олегівна поділилась досвідом на основі пройденого онлайн-
курсу Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master 
tough subjects (Dr. Barbara Oakley, Oakland University; Terrence Sejnowski, 
Francis Crick Professor at the Salk Institute for Biological Studies).

 Студенти на прикладах розглянули основні типи мислення людини, 
а саме: фіксоване мислення і мислення зростання. В результаті ділової 
гри студенти зробили висновок, що для ефективного навчання, навіть 
більше ніж для досягнення успіху в будь-якій справі, важливо дотри-
муватися мислення зростання. 

Студенти зрозуміли одне - в житті немає невдач, а є лише досвід, 
з якого завжди потрібно робити висновки, підніматися і йти далі! 
На занятті було представлено основні стратегії успішного навчання.

 Ольга Тарадай, староста групи Т-31

Найцінніший навик ХХІ століття - 
вчитися самостійно!
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«ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ»

Нещодавно студенти ІІІ курсу факультету фінансів із викладачами кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 
Н. М. Коломийчук, О. В. Петрушкою, Б. С. Шулюк організували круглий стіл «Проблеми та завдання 
Державної аудиторської служби України в умовах реформування фінансового контролю». До участі 
у науковому заході долучилися працівники Державної фінансової інспекції у Тернопільській області. 

 Зустріч відбулася за сприяння заступника начальника Державної фінансової інспекції у 
Тернопільській області Г. Б. Шкляр, за участю працівників відділу інспектування у сфері органів влади, 
оборони та місцевого самоврядування Ю. І. Шулюка, В. Б. Гача, З. Р. Кухарук-Лесів та Р. М. Бица.

 Працівники інспекції зазначили, що наразі Державна фінансова інспекція реформовується у 
Державну аудиторську службу України. Тому розробляються нові порядки й методики проведення 
контрольних заходів, впроваджуються у діяльність інноваційні напрями аудиту шляхом використання 
найкращої європейської практики.  Інспектори детально ознайомили присутніх із порядком планування, 
проведення та реалізації матеріалів контрольних заходів. Під час обговорення студенти виявили не- 
абияку зацікавленість, що зумовила жваву дискусію та  конструктивний діалог. Крім того, фахівці 
акцентували увагу на особливостях й відмінностях державного фінансового аудиту та інспектування.

 Учасники круглого столу зробили висновок щодо важливості проведення як інспектування, так і 
аудиту задля забезпечення ефективності державного фінансового контролю в Україні.

 На завершення зустрічі студенти висловили вдячність викладачам кафедри та працівникам інспекції за організацію наукового заходу та зазначили, 
що зустрічі такого формату сприяють формуванню практичних навиків майбутньої професії фінансиста.

Доброю традицією у Тернопільському національному економічному університеті стала організація відкритих занять. 5 вересня 2016 року відбулася 
відкрита лекція доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Анатолія Володимировича Вих-
руща на тему: «Закономірності розвитку особистості» для студентів першого курсу юридичного факультету.   Лекція відзначалася актуальністю 
тематики, оригінальністю викладу матеріалу й неординарною подачею. 

Невимушена атмосфера під час заняття, ведення сократичного діалогу, використання цитат з Біблії та висловів відомих людей, дискутування, 
пошук креативних рішень дали змогу досягнути слухачам найголовнішого на занятті – відчуття успіху, власної перемоги, досягнутої кропіткою ро-
зумовою працею. Тож студенти не лише отримали цікаву інформацію, яку вміла професорська думка привнесла в їхню свідомість як певну систему, 
– вони поволі ставали іншими, маючи перед собою приклад високого професіоналізму, інтелігентності, шляхетності, мудрого, стриманого і спокійного 
патріотизму Анатолія Володимировича.

 Учасники щиро подякували професору Вихрущу А.В. за створену приємну атмосферу та цікаве спілкування гучними оплесками. 
Відгуки студентів: «Я була дуже вражена лекцією, яку нам проводив професор Вихрущ А. В. Після такої лекції починаєш задумуватися над багатьма 

важливими речами. У такій невимушеній атмосфері легше розкривати свої думки» (Михайлів Ольга, ПР – 12).
 «Ця лекція викликала у мене неймовірні емоції. Анатолій Володимирович – викладач з великої літери, який наділений глибокою мудрістю. Я багато 

чого вирішила змінити у своєму житті, не зважати 
на свої недоліки і йти вперед. Хочеться іще таких 
лекцій». (Вербицька Оксана, ПР – 12).

 «Відвідавши цю лекцію, я отримала багато по-
зитивних емоцій і впевнена, що вона запам’ятається 
на все життя». (Кочмар С., ПР – 12).

 «Мене дуже вразила ця лекція. Я дізналася для 
себе багато цікавої та корисної інформації. У май-
бутньому вона допоможе мені впоратися з певними 
проблемами. Хочу, щоб і надалі у нас проводили такі 
пізнавальні для життя лекції» (Галещук І., ПР – 12).

 «Лекція з психології пройшла дуже цікаво та 
пізнавально. Особисто для себе я почерпнула багато хоро-
ших порад, які знадобляться мені у майбутньому. Лекція 
пройшла на позитивній хвилі». (Гнатів Оксана, ПР – 12).

 «Після лекції у мене залишились позитивні 
враження. Я зрозумів багато цікавої і позитивної 
інформації, яка, на мою думку, зможе мені бути ко-
рисною в майбутньому» (Самборський О., ПР – 12).

 Оксана Коваль, к. пед. н., доцент кафедри 
психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ

Першокурсникам юридичного факультету ТНЕУ 
ВІДКРИТУ ЛЕКЦІЮ ПРОЧИТАВ ПРОФЕСОР АНАТОЛІЙ ВИХРУЩ

«Актуальні проблеми формування місцевих бюджетів України 
в умовах децентралізації»

13 вересня 2016 року з ініціативи доцентів кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету  Дем’янюк 
А.В., Лободіної З.М., Савчук С.В., за участі керівництва фінансового управління Тернопільської районної державної адміністрації та студентів фа-
культету фінансів ТНЕУ відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми формування місцевих бюджетів України в умовах децентралізації».

 Під час зустрічі, яка відбувалася у форматі змістовного діалогу та жвавої дискусії, начальник фінансового управління Тернопільської районної 
державної адміністрації Казимирів Ольга Борисівна ознайомила студентів з вимогами сьогодення до випускника-фінансиста, можливостями про-

ходження виробничої практики та майбутнього працевлаштування у фінансових органах.Керівник 
розповіла студентам про історію формування фінансових органів на території Тернопільського 
району, завдання, організаційну структуру, функції фінансового управління Тернопільської районної 
державної адміністрації на всіх стадіях бюджетного процесу, результати та особливості проведен-
ня бюджетної реформи у напрямку децентралізації бюджетної системи.  Начальник відділу доходів 
та економічного аналізу Когут Наталія Ігорівна акцентувала увагу на питаннях формування доходів 
місцевих бюджетів, проблемах оптимізації їхнього складу, структури та пошуку резервів зростан-
ня.   В. о. заступника начальника-начальник бюджетного відділу Ващенко Ірина Миронівна у своєму 
виступі акцентувала увагу присутніх на проблемах трансформації видатків місцевих бюджетів у 
контексті проведення адміністративно-територіальної реформи, необхідності запровадження та 
перевагах програмно-цільового методу у бюджетному процесі на місцевому рівні.

 Приємна атмосфера та доброзичливе ставлення працівників фінансового управління Тернопільської 
районної державної адміністрації викликали хвилю позитивних вражень від організованого круглого 
столу та підвищило зацікавленість студентів університету здобувати знання у царині фінансової науки.
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Той, хто вважає, що може обійтися без інших людей - дуже
помиляється, а той, хто думає, що інші не можуть
обійтися без нього - помиляється ще більше.

 Франсуа де Ларошфуко
Бути студентом для кожної людини – це можливість реалізувати себе, 

сформуватися як особистість та знайти вірний життєвий шлях. Правду 
кажуть, що студентські роки – це найкращі і найцікавіші роки. Адже це 
не лише навчання, іспити, виснажлива праця та безсонні ночі, а також 
і безумовно, найкращий, найпрекрасніший період життя, що сповнений 
незабутніми моментами, яскравими враженнями, новими знайомства-
ми, подорожами та відпочинком. Саме це на практиці змогли довести 
студенти групи Т-31 разом зі своїм академічним наставником, к.е.н., ст. 
викладачем кафедри міжнародного бізнесу та туризму Іриною Олегівною 
Продан, організувавши незабутнє знайомство з новими студентами групи, 
адже цьогоріч до них долучилися 16 прекрасних юнаків та дівчат.

Ні для кого не секрет, що дружній і згуртований колектив є основою 
подальшої успішності групи, тому головною метою цього заходу було згур-
тування колективу та формування сильної команди, що успішно досягає 
будь-яких поставлених цілей.

Завдяки активному відпочинку на природі у неформальній обстановці 
в хорошій компанії нівелюються психологічні бар’єри, студенти вчаться 
ефективно спілкуватися, що в комплексі сприяє особистому та команд-
ному розвитку. Для цього було проведено декілька командоутворюючих 
ігор. Серед них: гра «Моя родзинка”, у якій кожен з учасників мав змогу 
відобразити свою індивідуальність так, щоб інші запам’ятали його по 
якійсь особливій характеристиці; гра «Супер-команда”, завдяки якій 
було виявлено можливості і сильні сторони студентів групи, піднялась 
їхня командна самооцінка, а також сформувався позитивний настрій для 
подальшої командної роботи.

Це був просто незвичайний відпочинок на природі – прекрасна атмосфе-
ра такого дня здатна зарядити позитивними емоціями на весь навчальний 
рік. Чудова організація, креативні, активні та позитивні студенти зуміли 
зробити відпочинок ще більш неповторним. Дотепні жарти, веселі пісні і, 
звичайно, смачний власноруч приготовлений шашлик, викликали масу по-
зитивних вражень, тому час на такому відпочинку пролетів дуже швидко.

Ось таким він був, веселий і запальний, щирий і активний, по-
справжньому дружній пікнік, який без вагань доводить, що студенти 
спеціальності «Туризм» зробили правильний вибір та вирішили навчатися 
в  ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ.

 Ольга Тарадай, староста групи Т-31

ДРУЖНЯ ГРУПА – ЗАПОРУКА УСПІХУ

Знання плюс наполегливість, активність
Натхнення, віра в себе й креативність

Любов до книг та вічний інтерес - таким я бачу виховний процес.

1 вересня ТНЕУ гостинно відчинив двері для своїх студентів, 
зокрема студентів-першокурсників, для яких, цей день був особливо 
пам’ятним. Переступивши поріг університету, вони почали крокувати 
шляхом до вершин духовності та життєвої мудрості. 

Зерна плідної та багатогранної науки зростатимуть  у студентсь-
ких  серцях  урожаєм мудрості та наснаги.  Після класних керівників 
вашими опікунами стали наставники академічних груп, на яких покла-
дена відповідальна місія – виховання студентської молоді. 

Наставник академічної групи покликаний  допомагати студен-
там у формуванні колективу групи, проводити індивідуальну виховну 
роботу, підтримувати зв’язки  з батьками студентів, контролювати 
навчальний процес, з’ясовувати та вирішувати  проблеми студентсь-
кого життя. Діяльність наставника академічної групи націлена на 
створення здорового морально-психологічного клімату у колективі, 
мотивує студентів до активної громадської позиції, творчих ініціатив; 
проведення виховної, культурно-просвітницької роботи тощо; прове-
дення виховної роботи зі студентами, які проживають  у гуртожит-
ках, дотримання правил внутрішнього розпорядку, сприяння організації 
їх здорового способу життя, вирішення житлово-побутових проблем; 
підтримання саморозвитку  та самовдосконалення особистості.

Виховання студентської молоді в ТНЕУ спрямоване на створення 
умов для розвитку і прояву їх різноманітних здібностей і талантів, 
на збагачення і збереження національної культури, вдосконалення 
професійних якостей. Організація виховної роботи здійснюється за 
допомогою куратора та й активності самого студента (участь у 
навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-
виховних заходах у групі), що  формує багатогранну, цілісну, всебічно 
розвинену особистість.  Між наставником та його студентами по-
винен зберігатися особливий клімат теплоти й довіри, доброзичливості 
й взаєморозуміння, співробітництва і взаємодопомоги, спрямованих 
на створення внутрішньої єдності колективу та взаємної підтримки 
один одного.  Проводять  зустрічі студентів академічної групи з дер-
жавними діячами, і працівниками культури і мистецтва, відвідування 
студентами музеїв, театрів,  художніх виставок, екскурсій. 

Вагоме значення у формуванні всебічно розвиненої особистості 
студентської молоді  займають  позааудиторні форми виховання: 
наукові гуртки, конференції, дискусійні клуби, зустрічі з письменника-
ми, художниками, акторами та ін.  ТНЕУ створює належні умови для 
гармонійного і всебічного розвитку та задоволення культурних потреб 
студентів, для їх самореалізації. Випускники університету мають бути 
не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно ба-
гатими із демократичним світобаченням.  В результаті плідної праці 
наставників, які повинні стати для  студента прикладом моральності  
та гідності, наші  випускники утверджують загальнолюдські та 
національні морально-духовні цінності.  Перед професорсько-викла-
дацьким колективом, зокрема, наставниками академічних груп ТНЕУ 
на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців стоїть 
формування національної інтелігенції та  виховання духовної еліти.

 Вітаю студентів та професорсько-викладацький колектив із Днем 
знань, з початком нового навчального року! 

Шановні студенти, нехай кожен день, проведений в ТНЕУ, буде 
для вас світлим, радісним та плідним; бажаю вам досягнути  високих 
результатів у навчанні й у творчості, будьте активними у культурному 
житті університету. 

Ірина Любезна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту 
біоресурсів і природокористувння ФАЕМ

Завдання наставників академічних 
груп - виховання студентської молоді

Слово - кураторуЗі студентської пошти
Лабіринтами аграрної науки

З нагоди відзначення 
50-річчя Тернопільського 
національного економічного 
університету 5 жовтня 2016 р. 
колектив факультету аграрної 
економіки та менеджменту, 
з ініціативи кафедри менед-
жменту біоресурсів і приро-
докористування, провів квест 
Лабіринтами аграрної науки.

 У грі взяли участь три ко-
манди, до складу яких увійшли 

по 5 студентів. Завданням кожної команди було зібрати максимальну 
кількість балів, які вони мали нагоду отримати у результаті проходження 
лабіринту, який складався з відкриття 9 секцій (аудиторій). Кожна секція 
була присвячена певному розділу аграрної науки. Термін проходження 
квесту складав одну годину.  Після завершення відведеного часу команди 
зустрілися на фініші, де підрахували набрані бали. Пізніше відбулося на-
городження переможців. 

Такий захід подарував молоді безліч позитивних вражень та емоцій,  
об’єднав накопичений досвід студентів, їх швидкість мислення та 
інтуїтивне прийняття рішень. 

Студенти ФАЕМ
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3 1  с е р п н я  2 0 1 6  р о к у 
Тернопільський національний 
економічний університет щиро 
вітав гостей на урочистому 
святкуванні Дня знань. Особли-
во радісним цей день став для 
першокурсників, які вступили на 
навчання до омріяного вищого 
навчального закладу.

 
У сонячний останній літній день 

на Майдані знань ТНЕУ зібралися 
адміністрація університету, про-
фесорсько-викладацький колектив, 
студенти, батьки. Також на свято 
завітали високоповажні гості: голова 
Тернопільської обласної ради Віктор 
Вікторович Овчарук, міський голова 
Сергій Віталійович Надал, в.о. керівника 
місцевої прокуратури Павло Петрович 
Талаш, голова Тернопільського окружного 
адміністративного суду Надія Андріївна 
Данилевич, т.в.о. командир Тернопільської 
окремої артилерійської бригади Валентин 
Вікторович Козловець.

 Поблагословили присутніх на щас-
ливий і успішний прийдешній навчальний 
рік Архієпископ Тернопільський, Креме-
нецький і Бучацький Нестор і сотрудник 
архикатедрального собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ 
отець Сергій.

 З  в і т а л ь н и м и  с л о в а м и  д о 
університетської родини звернувся рек-
тор ТНЕУ, доктор економічних наук, 
професор Андрій Ігорович Крисоватий: 

 « С ь о г о д н і  я  з  о с о б л и в о ю 
гордістю і честю стою на Майдані 
знань Тернопільського національного 
економічного університету, адже саме 
зараз, святкуючи п’ятдесятий День 
знань у нашій Альма-матер,  ми пишемо 
золоті сторінки історії нашого вищого 
навчального закладу. Цей літопис осмис-
лений, усвідомлений за своєю глибинною 
сутністю та переконаннями.

 П’ятдесятий раз наше студмістечко 
розквітає від щирих юнацьких усмішок та 
хуртовини молодечого запалу. Душевний 

«СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ –  МАЙБУТТЯ ДЕРЖАВИ»
щем, радість і смуток переплітаються 
разом у наших серцях. Ятрить рана на Сході 
України, але нескорений дух української нації 
додає нам віри у майбуття нашої держави. 

 Ми зустрічаємо ювілей впевнено, буду-
чи сильними у наукових школах, багатими 
на цілеспрямованих та патріотичних 
студентів, вірними своєму призначенню.

 Студентство – юне і прекрасне обличчя 
нашої країни. Бажаю Вам упевнено йти до-
рогою знань та професійної майстерності. 

 Не будьте ніколи байдужими та 
інертними, виростайте справжніми 
патріотами й особистостями. Кожен із 
Вас унікальний та неповторний, кожен за-
йме гідне місце в нашому університеті.   Не лякайтеся труднощів на шляху до своєї 
мети, бо вони загартовують і роблять Вас сильнішими. Будьте чесними перед собою, 
своєю родиною, відстоюйте свою позицію  й гідність. Ви – сила, яка може все.   Вірте 
у себе й власне призначення.  Звертаючись до всіх присутніх, висловлюю глибоку шану 
високоповажним професорам і доцентам, а також усім працівникам університету. 
Ви, безперечно, заслуговуєте найщирішої подяки за велику працю і вміння щедро пере-
давати свої знання та досвід молоді.  Нехай цей навчальний рік подарує студентам-
першокурсникам нові горизонти пізнання себе і світу, викладачів надихне успіхами 
вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей, а Господь подарує мир та добру долю 
Україні.  Творімо власну історію успіху!»

 Кожен із нас сьогодні усвідомлює, що нова незалежна нація народилася саме тоді, 
коли у неї з’явилися Герої Майдану, Небесна сотня і справжні захисники України. За 
наше щасливе майбутнє героїчно загинули працівники, студенти й випускники нашого 
університету Тарас Слободян, Віктор Семчук, Володимир Гарматій, Роман Ільяшенко, 
Андрій Юркевич, Тарас Михальський, сергій Долгіх, Володимир Трух, Вадим Вернигора, 
Юрій Горайський.

 Учасники дійства вшанували світлу пам’ять Героїв України хвилиною мовчання. 
Студенти ТНЕУ Юлія Кузьмович та Адам Додик запалили свічку та поклали квіти 
пам’яті Героїв Небесної Сотні до університетської каплиці (див.фото на 1 стор.).

 День Знань  – це по-справжньому всенародне свято людяності й доброти, 
мудрості й надії, віри і любові. Це – хвилюючий порив до нових відкриттів, початок 
осяйного й нелегкого шляху до знань.  Цього святкового дня для  наших першокурсників 
розпочинається студентське життя – неймовірно захоплююче, сповнене турбот, 
хвилювань і яскравих мрій.  

Усі першокурсники отримали подарунки від ректора ТНЕУ – символічні скарбнички 
з солодкими монетами – на удачу та успіхи на студентській дорозі.  Сподіваємося, що 
студенти пишаються тим, що увійшли до кола дружньої згуртованої університетської 
родини, берегтимуть і примножуватимуть її традиції та надбання.

 Вітаємо усіх з святом знань – святом людяності й доброти, мудрості й надії, віри 
і любові. Відрадно також, що усі, хто з об’єктивних причин не зміг бути присутнім 
на святкуванні, мали можливість розділити радість з його учасниками переглянувши 
онлайн-трансляцію на офіційному сайті ТНЕУ.

 Впевнені, що цей навчальний рік буде вдалим для кожного – багатим на здобутки 
та перемоги. Бажаємо усім успіхів, нових досягнень і високих злетів!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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Велика родина Тернопільської 
академічної школи у Вінницькому 

регіоні відчинила двері 
мрійливим першокурсникам

День знань у Нововолинському навчально-
науковому інституті економіки 

та менеджменту ТНЕУ
31-го серпня у Нововолинському навчально-науковому інституті економіки 

та менеджменту ТНЕУ  відбулась урочиста лінійка з нагоди Дня знань. 
Студентів та викладачів закладу привітав міський голова Нововолинська, 
к.е.н., ст.викладач кафедри фінансів НННІЕМ ТНЕУ В.Б.Сапожніков, який 
побажав студентам відповідально ставитися до навчання, опановувати 
обрану спеціальність і залишатися працювати у рідному місті. 

Зі щирим вітальним словом до студентів зверталися директор інституту,  
д.е.н., доцент Р.С. Чорний, заступник директора, відмінник освіти України 
Г.Р. Мороз, завідувач кафедри економіки та обліку господарської діяльності 
НННІЕМ ТНЕУ, д.е.н.,  ст.наук.співробітник, доцент Я.В. Шевчук, голова 
студентського парламенту НННІЕМ ТНЕУ Христина Цимбалюк. Пісенне 
вітання лунало від методиста інституту А.А. Сторонської.

Священнослужителі о.Віктор Мельник та о. Павло Мельник – викладачі 
НННІЕМ ТНЕУ –  поблагословили  студентів на успішне навчання.

Від учасників урочистостей студенти другого та третього курсів по-
клали квіти до меморіальної стели пам’яті Героїв Небесної сотні та Героїв 
АТО і до пам’ятника Т.Г.Шевченку. Усім першокурсникам та студентам, які 
поповнили ряди старшокурсників, урочисто були вручені залікові книжки.

У відповідальний момент вибору 
університету, я обрала Нововолинський на-
вчально-науковий інститут економіки та 
менеджменту ТНЕУ! І цей вибір для мене 
став дійсно щасливим, тому що тут я познай-
омилася з викладачами, які дають безцінні і 
необхідні знання, діляться своїм практичним 
досвідом, готують до того, що нас зустріне 
у професійній діяльності, та знайшла нових 
друзів серед одногрупників та інших студентів 
інституту. Дуже важливо, що в нашому 
інституті вистачає уваги для кожного сту-
дента, що виявляється у змістовних парах, 
цікавому дозвіллі, дружніх порадах.  

Студентське життя буває один раз у 
житті. Воно неповторне! Тому бажаю усім 
студентам натхнення, позитивних емоцій, 
яскравих вражень та обов’язково беріть ак-
тивну участь у громадському житті групи 
й університету. Адже, студентські роки 
минають швидко, потурбуйтесь про те, 
щоби Вам було що згадати. І головне — при труднощах не впадайте у відчай. 

Христина Цимбалюк, студентка групи Фнв-21,
голова студентського парламенту НННІЕМ ТНЕУ

Чесно кажучи, я довго обирала, в який вищий навчальний заклад вступа-
ти. Розглядала багато варіантів. Зрештою 
обрала Нововолинський навчально-науковий 
інститут економіки та менеджменту ТНЕУ, 
тому що в цьому навчальному закладі мож-
на отримати знання та навички з обраної 
спеціальності на високому рівні.   Відрадно, що 
інститут знаходиться в моєму рідному місті, 
тому мені не потрібно призвичаюватись до 
життя в гуртожитку, та й друзі поряд.  

Гадаю, навчання буде корисним, цікавим 
та пізнавальним, адже лекції тут цікаві і 
колектив дружній. Я не шкодую, шо обрала 
саме Нововолинський навчально-науковий 
інститут економіки та менеджменту ТНЕУ.

Вікторія Стернічук, Фнв-11

Вже у  21  раз  в ідчинив  сво ї  двер і  для 
першокурсників Вінницький навчально-науковий 
інститут економіки ТНЕУ. Вся увага сьогодні на-
правлена на молодих людей, які вперше приєдналися 
до великої родини Тернопільської академічної шко-
ли у Вінницькому регіоні. Вони діляться своїми 
емоціями та першими враженнями:

Козлов Богдан, студент 1 курсу, групи ПТБДвн-11:
- Початок навчального року у малознайомому поки що 

усім нам, першокурсникам, інституті запам’ятається, як 
початок чогось нового, нової сходинки у житті. Закінчивши 
свою рідну Сокілецьку школу (Немирівського р-ну, Вінницької 
області), мені дуже хотілося обрати такий ВУЗ, у якому 
традиції поєднуються з професіоналізмом, де існує дух науки 
та європейських цінностей. 

Я пишаюся тим, що родина ТНЕУ прийняла мене до свого 
Вінницького навчально-наукового інституту економіки саме у 
свій півстолітній ювілей. Цей новий період у нашому житті 
стане визначальним – тут ми отримаємо багаж, з яким при-
йдемо у доросле життя. Україні так потрібні нові правники, 
з якими справді можна розбудовувати правову українську 
державу, потрібні чесні, об’єктивні економісти, фінансисти, 
обліковці, зрештою, нашій країні потрібні науковці-новатори, 
тому що Україна-модерна, Україна-європейська чекає на 
нас – нове покоління успішних, освічених, вільних патріотів, 
небайдужих до долі нашої землі, а для цього нам необхідно 
здобути хорошу і якісну освіту, яку гарантує ВННІЕ ТНЕУ.  
Ми, першокурсники, поставили собі найвищі цілі і віримо в 
себе, в наш навчальний заклад та в майбутнє.

Ігнатова Руслана, студентка 1 курсу, групи ЕППвн-11, 
закінчила Ямпільську школу-гімназію (Вінницька область, м. 
Ямпіль): «Усі зараз настроєні на навчання, викладачі став-
ляться до нас прихильно. Я гадаю, що нам пощастило, адже 
ми стали студентами саме Тернопільського національного 
економічного університету у рік його п’ятдесятого ювілею. 
Атмосфера навколо нас святкова, дружня та цікава. Ми 
збережемо те, що нам залишили випускники інституту 
та примножимо їх напрацювання новими звершеннями 
та здобутками. Будемо люблячими дітьми батьків, що нас 
виховали, достойними учнями школи, що вас навчила, та 
гідними студентами нашого Вінницького навчально-на-
укового інституту економіки Тернопільського національного 
економічного університету.

Новий навчальний рік в усіх навчальних закладах починається із  Дня знань. 
Свято юності, добра, мудрості відбулося і у Чортківському коледжі економіки 
та підприємництва ТНЕУ, на якому линули теплі слова вітань від адміністрації 
та професорсько-викладацького колективу коледжу для студентів та їх батьків. 
Молодь же, у свою чергу, пообіцяла стати гідними вихованцями навчального за-
кладу, старан-
но навчати-
ся, сумлінно 
п е р е й м а т и 
д о с в і д  в і д 
наставників.  
Вітаємо усіх 
з чудовим свя-
т ом  з н а н ь 
і  б а ж а є м о 
вдалого  та 
успішного но-
вого навчаль-
ного року!

Свято юності, добра, мудрості у Чортківському 
коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ
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  ТНЕУ один із 10 університетів України, 
який бере участь в  проекті SAIUP – 
Strengthening Academic Integrity in Ukraine 
Project (Проект сприяння академічній 
доброчесності в Україні). 

 Американські Ради з міжнародної освіти 
в рамках Проекту сприяння академічній 
доброчесності в Україні (SAIUP) за підтримки 
Посольства США в Україні та у партнерстві 
із Міністерством освіти і науки України, 
компанією Майкрософт Україна, компанією 
Антиплагіат та Могилянською школою 
журналістики оголошують Відкритий 
всеукраїнський студентський конкурс 
проектів соціальної відеореклами «Чесність 
починається з тебе».

Організатор: Американські Ради з 
міжнародної освіти в рамках Проекту спри-
яння академічній доброчесності в Україні 
(SAIUP). Детальніше про Проект: http://www.
saiup.org.ua/pro-proekt/

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

«ЧЕСНІСТЬ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 

З ТЕБЕ»

  Напередодні 50-річчя ТНЕУ кафе-
дра міжнародного менеджменту та 
маркетингу запросила студентів груп 
МУН, МАУН, МІМ, та МАРК на велику 
зустріч «Стартуємо з досягнень».

  Розпочалося дійство довгоочікуваним вру-
ченням сертифікатів Університету ім. Ераз-
муса. Їх отримали студенти, котрі успішно 
написали бакалаврські роботи англійською 
мовою. Усі роботи були перевірені і оцінені 
зовнішнім екзаменатором з університету 
ім. Еразмуса у Нідерландах Пітером ван 
дер Гуком. Зауважимо, що наукова робота 
повинна відповідати вимогам, які є чинними 
для Університету ім. Еразмуса, її написан-
ня потребувало додаткових консультацій 
від викладачів та значного рівня навичок 
академічного письма. Вручені сертифікати 
засвідчують опанування студентами про-
грами бакалаврату з бізнес освіти, яка 
прирівнюється до аналогічних програм в 
Західній Європі та підвищують шанси кращо-
го працевлаштування. Студенти і викладачі 
щиро вдячні професору Пітеру ван дер Гуку 
за віддану багаторічну співпрацю.

  Також професор О.М.Сохацька урочисто 
вручила сертифікати про успішне проход-
ження конкурсного відбору на семестрове 
навчання в Університеті прикладних наук 
ІНХОЛЛАНД (Королівство Нідерланди) 
за програмою академічної мобільності 
ERASMUS+ KA107 у ІІ семестрі 2016-2017 
навчального року шістьом студентам 
Українсько-нідерландської факультет-про-
грами ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина.

Ще однією родзинкою зустрічі стало 
інтерактивне, оригінальне і веселе представ-
лення груп МАРК-11, МІМ-11 та МІМ-12 пе-
ред викладачами та студентами Українсько-
нідерландської факультет-програми ННІМЕВ 
ім. Б.Д. Гаврилишина. 

Студенти-першокурсники з приємністю 
згадали «Шашлик від шефа», ініційований 
завідувачем кафедри міжнародного менед-
жменту та маркетингу Оленою Миколаївною 
Сохацькою, там вони не лише ближче познай-
омилися з викладачами випускової кафедри, а 
й ще більше згуртувалися і потоваришували. 
Старшокурсники тепло запросили новачків 
влитися до свого дружнього товариства.

Колектив ННІМЕВ 
ім. Б.Д. Гаврилишина 

«СТАРТУВАВ З ДОСЯГНЕНЬ» 

ТНЕУ – ЗНАНИЙ У ПОЛЬЩІ УНІВЕРСИТЕТ
Наш університет за 50-років свого поступу став 

знаним у різних куточках світу, зокрема в сусідній країні 
– Республіці Польща. Свідченням тому є різнопланова 
результативна співпраця науковців ТНЕУ з польськими 
університетами, науковими закладами та органами влади.

У рамках виконання Угоди про міжнародне співробітництво 
щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері дер-
жавного управління та місцевого самоврядування між ТНЕУ та 
Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджмен-
ту та публічного управління Григорій Монастирський (факультет 
економіки та управління) взяв участь у роботі ХХІV Міжнародної 
наукової конференції «Місцева та регіональна економіка в теорії 
та практиці», яка відбулася в місті Єленя Гура на базі факульте-
ту економіки, управління та туризм Вроцлавського економічного 
університету. Науковець на першому пленарному засіданні виступив 
з доповіддю «Децентралізація в Україні як чинник територіального 
розвитку: виклики, моделі та результати».

Під час візиту відбулася робоча зустріч з деканом факультету 
економіки, управління та туризму Вроцлавського економічного 

університету, д.габ., професором Еліжбетою Собчак, упродовж якої обговорено склад та змістову 
компоненту участі польських науковців в Х Ювілейних Регіональних та муніципальних читаннях в 
ТНЕУ, в рамках яких відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Міжрегіональне 
співробітництво в національному та міжнародному вимірах» (18-19 жовтня 2016 року), та погодже-
но програму чергового стажування студентів магістерської програми за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» у Вроцлавському економічному університеті (травень 2017 року). 
Також професор Григорій Монастирський став учасником Конгресу ініціатив Східної Європи, який 
відбувся у місті Любліні на базі Люблінського конференційного центру. У Конгресі взяли участь 
керівники місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування України та Польщі, пред-
ставники громадських організацій, науковці університетів – учасників Східноєвропейської мережі 
університетів, членом якої є й наш університет. Почесним гостем заходу став випускник ТНЕУ, 
третій Президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко. Представник нашого університету 
взяв участь в роботі панелей «Наука та освіта» та «Децентралізація влади». У рамках Конгресу 
відбулася зустріч з керівництвом Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ, під час 
якої погоджено практичні аспекти реалізації програми двох дипломів з підготовки фахівців за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Співпраця польських та українських вче-
них у різних сферах розвитку національної економіки є запорукою активізації європейських прагнень 
України, формою обімну та взаємозбагачення науковими досягненнями.

Григорій Монастирський, д.е.н., професор ТНЕУ

Голова Конституційного суду Республіки Польща 
поділився професійним досвідом з науковцями ТНЕУ

Одинадцятого вересня 
в рамках співпраці про-
фесорсько-викладацького 
колективу юридичного фа-
культету Тернопільського 
національного економічного 
університету з юриста-
ми-практиками України 
та закордону з робочим 
візитом у вищому навчаль-
ному закладі перебував го-
лова Конституційного суду 
Республіки Польща профе-
сор Анджей Жеплінський.

 Під час офіційного 
візиту гість зустрівся з 
ректором ТНЕУ, доктором 
економічних наук. профе-
сором Андрієм Ігоровичем 
Крисоватим, проректором 

з науково-педагогічної роботи Олегом Петровичем Адамівим, деканом ЮФ ТНЕУ Сергієм Володи-
мировичем Банахом. Науковці поспілкувалися щодо особливостей функціонування правової системи 
України та Польщі, обговорили специфіку роботи судових структур обох держав, а також зробили 
екскурс в історію країн-сусідів. 

 Андрій Ігорович, спілкуючись з колегами, наголосив: «Міждержавні комунікації у правовій 
сфері є дуже важливими, адже ми пов’язані не тільки історично, а й економічно. Тому сьогодні 
правовий супровід діяльності різних категорій громадян є на часі. Наші студенти, вивчаючи досвід 
європейських країн, зможуть бути конкурентоспроможними й користуватися попитом на ринку 
праці. Такі зустрічі є свідченням всебічної інтеграції України в європейські структури. Розвиваючи 
українсько-польські стосунки у сфері юридичної науки та практики, ми будуємо міцний фундамент 
впевненого майбутнього наших країн».

 Сторони обговорили можливість проходження практики студентами ТНЕУ в Конституційному 
суді Республіки Польща.

 Професор Анджей Жеплінський також зустрівся з студентами та професорсько-викладацьким 
колективом юридичного факультету ТНЕУ. Поспілкувавшись з молоддю під час відкритої лекції, 
гість дав відповіді на численні запитання майбутніх фахівців-правників.

 Декан юридичного факультету ТНЕУ Сергій Володимирович Банах провів екскурсію професору 
Жеплінському, розповівши про досягнення науковців факультету, студентські ініціативи, показав залу 
судових засідань, кімнату для дебатів, а також подякував за конструктивний діалог та висловив 
сподівання стосовно подальшої співпраці.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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Студентське наукове 
товариство ТНЕУ має 

нового лідера!
  14 вересня 2016 р. у залі засідань рек-

торату ТНЕУ відбулася важлива подія 
у життидіяльності молодих науковців 
університету – звітно-виборчі збори Сту-
дентського наукового товариста.

 Прозвітувала про діяльність СНТ у 2014-
2016 рр. голова ради Кізюк Надія Юріївна. 
Надія Юріївна наголосила на важливості 
студентських напрацювань, а також зазна-
чила, що сьогодні товариство є невіддільним 
і дієвим учасником реалізації програми пер-
спективних наукових досліджень.

 Шляхом відкритого голосування учасни-
ками Товариства було затверджено:

– порядок денний зборів СНТ;
– лічильну комісію (для підрахунку 

результатів голосування);
– звіт голови СНТ ТНЕУ Кізюк Н. Ю.;
– рішення щодо зняття з посади голови 

СНТ ТНЕУ Кізюк Н.Ю.;
– рішення щодо обрання нового голови 

СНТ ТНЕУ.
За результатами відкритого голосування 

головою Студентського наукового товариства 
обрано Окренця Володимира Юрійовича, сту-
дента 4-го курсу факультету обліку і аудиту.

Бажаємо Володимиру наснаги та 
реалізації креативних ідей!

АКТИВІСТИ ТНЕУ ЗУСТРІЛИСЯ З РЕКТОРОМ

  Вересень – пора коли розпочинається навчальний рік, першокурсники адаптуються до 
відмінної від шкільної системи навчання, студенти повертаються в аудиторії, а професорсь-
ко-викладацький колектив готовий передавати досвід своїм вихованцям. Звісно, дехто ще 
подумки витає у літніх пригодах, однак тільки не активісти Тернопільського національного 
економічного університету, які з новими силами та ідеями повернулися до роботи.

Адміністрація Тернопільського національного економічного університету докладає мак-
симум зусиль, щоб підтримати кожну ініціативу молоді та зробити студентське життя 
юнаків і дівчат незабутнім.   Стали вже традицією зустрічі активістів вищого навчального 
закладу з ректором університету, доктором економічних наук, професором А.І. Крисоватим. 
Цей початок навчального року не став винятком. 14 вересня студентські декани, голови 
профбюро факультетів, представники Університетської ради студентів поспілкувалися з 
Андрієм Ігоровичем.  Учасники зустрічі обговорювали проблеми, які можуть виникати під 
час проживання у гуртожитках, специфіку навчального процесу, організацію мистецького 
та спортивного життя молоді. Також активісти висловили свої пропозиції стосовно 
відзначення ювілею вищого навчального закладу.

Сподіваємося, що цей навчальний рік буде багатим на цікаві, креативні молодіжні про-
екти, кожен студент ще раз переконається, що вступив до найкращого вищого навчального 
закладу – Тернопільського національного економічного університету!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

«УЧНІ ЛУКИ ПАЧОЛІ»  ОБГОВОРИЛИ «ПРИКЛАДНУ 
ЕКОНОМІКУ –  ВІД ТЕОРІЇ  ДО ПРАКТИКИ” 

3 жовтня 2016 року відбулося засідання студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» при кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення 
агропромислового бізнесу факультету аграрної економіки і менеджменту. Відкрив засідання заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доктор 
економічних наук, професор Петро Романович Пуцентейло. Науковець висловив сподівання, що недаремно студентський науковий гурток носить 
ім’я «батька» бухгалтерського обліку. Адже творчий пошук молодих науковців постійно триває і вони в змозі поділитися своїми новими здобутками. 

Кандидат економічних наук, доцент Ірина Володимирівна Спільник наголосила на важливості студентської наукової роботи для глибшого засвоєння 
фахових обліково-аналітичних дисциплін, розвитку самостійних дослідницьких навичок у студентів, набуття досвіду колективного обговорення і 
вирішення актуальних  проблем розвитку обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, університетської освіти і науки, роботи над формуванням якостей, 
що притаманні майбутній професії  бухгалтера.  Для цього у нашому університеті, який є не тільки навчальним, але науково-навчальним закладом 
вищої освіти, створені всі умови: тут функціонують загальновідомі наукові школи і науково-дослідні інститути; здійснюються наукові дослідження, 
розробки і винаходи; проводяться масштабні наукові заходи (міжнародні і всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи); видаються наукові жур-
нали та інша наукова продукція; діє потужна бібліотека, у тому числі до послуг науковців її електронні ресурси тощо.

Оскільки у науковому гуртку задіяні студенти різних курсів спеціальності, а відповідно у них різний рівень фахової обізнаності, тому кожному 
студентові потрібно у міру своєї підготовки обрати проблему, яка його цікавить, і працювати над її дослідженням. 

Результати  своїх наукових розвідок студенти можуть не тільки доповісти на засіданнях наукового гуртка, але й апробувати шляхом доповідей 
на секційних засіданнях до Днів науки в ТНЕУ, на інших наукових за-
ходах, що проводяться у рамках кафедри, факультету, університету, 
а також опублікувати у збірниках, що видаються за результатами 
проведення таких заходів, у фахових виданнях кафедри.  

Особливо це стосується студентів 5-6 курсів, які працюють над 
темами дипломних робіт і  можуть ознайомити науковий загал із 
результатами своїх напрацювань.  

Проблематика студентського наукового гуртка кафедри обліку та 
економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу розподілена 
таким чином: студенти 1-3 курсів переважно займаються питаннями 
теорії та історії бухгалтерського обліку, а студенти 4-6 курсу – при-
кладними аспектами проблематики обліково-аналітичного характеру.

На засіданні студентського наукового гуртка було обговорено пи-
тання підготовки до проведення  Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 50-річчю Тернопільського національного 
економічного університету «Прикладна економіка – від теорії до 
практики”.

Заступник голови студентського наукового гуртка кафедри обліку 
та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Віра 
Лукіян запропонувала план заходів наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» 
на 2016-2017 навчальний рік.

Підготували «Учні Луки Пачолі»
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«МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКИЙ НЕ ПРАГНЕ ДО ОНОВЛЕННЯ – ПРИРЕЧЕНИЙ НА ПОРАЗКУ!»
Такого висновку дійшли учасники круглого столу, який відбувся 6 жовтня 2016 року на 

кафедрі міжнародного бізнесу і туризму ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина. Захід був приуроче-
ний до 50-річного ювілею нашого університету. Модератором заходу був доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Рівненського національного універститету 
водного господарства та природокористування Леонід Федорович Кожушко.

Метою круглого столу було обґрунтування новітньої парадигми менеджменту, яка 
б сприяла соціально-економічному розвитку вітчизняних підприємств та української 
держави.   Під час роботи круглого столу проректор з науково-педагогічної роботи 
ТНЕУ д.е.н., професор В. Я. Брич розкрив питання важливості інноваційної практики 
управління у вітчизняній та міжнародній сферах бізнесу. Завідувач кафедри міжнародного 
бізнесу і туризму к.е.н., доцент А. М. Тибінь підкреслив важливість розвитку потенціалу 
підприємства як передумови завоювання стійких конкурентних переваг. К.е.н., доцент В. І. Охота обґрунтував необхідність підвищення результативності 
управління підприємствами. К.е.н., доцент М. Б. Нагара вказала на важливість сприяння органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
розвитку інноваційного підприємництва.

Доктор технічних наук, професор Леонід Федорович Кожушко зауважив, що вітчизняні підприємства знаходяться у перманентному кризовому стані. 
Проте, на думку Л.Ф. Кожушка, «панацеєю» виходу із скадного фінансово-господарського стану як підприємств, так і держави в цілому є: формування 
демократичного суспільства, розвиток вільної економіки, становлення ефективної системи державного менеджменту, формування високоосвіченого грома-
дянського суспільства.   Підсумком роботи круглого столу стала підготовка рекомендацій щодо проведення «інноваційної революції” в організації, виробництва 
креативних ідей в сфері персоналу, ефективності використання сучасних бізнес-інструментів в управлінні підприємствами. 

Марія Нагара, к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ

Сьогодні кожен має власні уявлення, що таке туризм. Для 
одних - це відпочинок на морі, для інших – поїздки у зарубіжні 
країни, для третіх – це звичайний похід із наметами до найближ-
чого лісу, задушевні розмови біля багаття і пісні під гітару. Про-
те, для студентів ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, яких фахово 
готує кафедра міжнародного бізнесу і туризму (спеціальність 
«Туризм») - це слово означає набагато більше, адже для них - 
це сенс всього життя, це безліч спогадів, почуттів та емоцій. 

Всесвітній день туризму усі любителі подорожей відзначають 
27 вересня, і студенти ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ не 
вийняток. Основна тема дня  – «Туризм для всіх».  У стінах 
нашого університету це свято зібрало викладачів кафедри 
міжнародного бізнесу і туризму, а також студентів всіх курсів, 
що навчаються на даній спеціальності, на святковому занятті 

Мандруючи, ми черпаємо нові враження, знаходимо 
натхнення, відкриваємо для себе нові горизонти… 

До Всесвітнього дня туризму

к.е.н., доцента кафедри Оливко О. А. та студентів групи Т-31. Розпочався захід 
зі вступного слова к.е.н., доцента, завідувача кафедри міжнародного бізнесу і 
туризму А. М. Тибіня, який висловив подяку організаторам і учасникам свята, 
а також, вітаючи всіх, наголосив, що: «Туризм є невід’ємною частиною на-
шого життя, адже кожна людина хоче пізнавати світ, а туризм – це і є той 
метод, що дозволяє його пізнати!». 

Продовжив наше свято студент групи Т-31 Кучер Роман, який приготував 
дуже цікаву ознайомчу презентацію про історію святкування Дня Туризму 
та ще раз довів всім, що «подорожувати – це прекрасно, адже немає жодної 
людини на землі, яка б не любила мандрувати по світу, бути першовідкривачем 
нових незвіданих куточків землі. Подорож як книга, й ті, хто не подорожують, 
перечитують увесь час тільки одну сторінку». Подорожуючи, ми черпаємо 
нові враження, знаходимо натхнення, відкриваємо для себе нові горизонти, 
ламаємо стереотипи, часто зустрічаємо нових друзів, потрапляємо в при-
годи та авантюри.

Також у рамках святкування найкращими студентами (студент 3 курсу 
Лисак Павло та студент 1 курсу магістратури Круцько Віталій) була за-
пропонована на розгляд корпоративна символіка кафедри та спеціальності. 

Ще одним символічним жестом в проведенні всесвітнього Дня Туризму був 
запропонований проект групи Т-31 та їх академічного наставника Продан І. 
О. нанесення різноколірними фарбами відбитків рук на ватмані. Першими, 
хто залишив свої відбитки, були викладачі кафедри міжнародного бізнесу і 
туризму, далі за ними були усі студенти, що завітали на свято. На завершення 
всіх почастували смачним святковим тортом.

І студенти, і викладачі були дуже задоволені таким цікавим та яскравим 
заходом, що ще раз доводить те, що всі ми дружня університетська родина!

 Ольга Тарадай, староста групи Т-31

«Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах 
як фактор демократизації вищої освіти» 

За доброю традицією 6-8 жовтня юридичний факультет святкував свій 
День народження. Упродовж трьох днів тут панувала атмосфера піднесеного 
настрою, творчого натхнення та незвичайної святковості.

В рамках святкування відбулася Міжнародна наукова студентська конференція 
«Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як фактор 
демократизації вищої освіти». У заході взяли участь запрошені гості із Пряшівського 
університету (Словаччина), Ружемберокського католицького університету (Словач-
чина), Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (Польща), керівники 
структурних підрозділів ТНЕУ та юридичного факультету, Університетської 
Ради Студентів ТНЕУ, учасники студентського наукового товариства юридич-
ного факультету. Під час урочистого відкриття роботи конференції проректор 
з наукової роботи ТНЕУ, доктор економічних наук, професор З.-М.В. Задорожний 
наголосив на актуальності тематики, підкреслив вагомість студентського само-
врядування у розвитку і модернізації суспільства, зазначивши, що саме воно дозволяє 
виявити потенційних лідерів, сформувати у них навички і вміння управлінської та 
організаторської роботи з колективом. На пленарному засіданні із вітальним словом 
також виступили: Антон Шевчук – голова профспілкового комітету студентів 
ТНЕУ, Руслан Чоп – голова Університетської Ради Студентів ТНЕУ, студент VІ 
курсу юридичного факультету Володимир Карий – модератор конференції, гості з Польщі та Словаччини. Цікаву дискусію викликала доповідь студента ІІІ курсу 
Святослава Боднара «Ставлення Міністерства освіти до студентського самоврядування та їхня співпраця в реформуванні освіти», яка була представлена 
англійською мовою. У межах проведення Міжнародної студентської конференції відбулась презентація конкурсу «Jessup International Law Moot Court Competition» 
– змагання із міжнародних судових дебатів ім. Ф. Джессапа. Учасники ознайомилися із правилами конкурсу, який проводиться між студентами-правниками з 
міжнародного публічного права, під час якого проходять усні та письмові судові дебати за правилами Міжнародного Суду – основного судового органу Організації 
Об’єднаних Націй. У більш тіснішому дружньому науковому колі учасники конференції мали можливість поспілкуватися на секційних засіданнях. Після проведення 
конференції в урочистій атмосфері відбулося підписання Угоди про міжнародну співпрацю між греко-католицьким теологічним факультетом Пряшівського 
університету, педагогічним факультетом Ружемберокського католицького університету, факультетом права і наук Люблінського католицького університету 
Іоанна Павла ІІ та юридичним факультетом ТНЕУ. Робота студентської конференції довела, що участь у студентському самоврядуванні і молодіжному русі 
формує молодого громадянина – особистість, яка відповідальна за розвиток громадянського суспільства і правової держави.
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КОНКУРСУ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ «МИ 

–  НОВА ГЕНЕРАЦІЯ!» 
ОТРИМАЛИ ЗАСЛУЖЕНІ  

НАГОРОДИ
Одинадцятого жовтня 2016 р. в актовій 

залі ТНЕУ відбулося нагородження кращих 
студентських академічних груп першого року 
навчання, учасників конкурсу презентацій 
«Ми – нова генерація!».

45 студентських груп усіх факультетів, 
інституту та коледжу з 3 по 5 жовтня 
презентували себе університетській родині 
ТНЕУ, яка відзначає свій 50-річний ювілей.

Організатори конкурсу – колектив відділу 
гуманітарної освіти та виховання і Первинна 
профспілкова організація студентів ТНЕУ. 
Підготовка до участі у конкурсі та виступи 
на сцені здружили першокурсників. Завдя-
ки спільним діям студенти краще пізнали 
творчі можливості кожного, а також краще 
познайомилися з кураторами груп, таким 
чином представивши себе іншим студентам 
з найкращого боку.

Журі, до складу якого входили: голова – Те-
тяна Шарган – працівник відділу гуманітарної 
освіти та виховання, члени – Сергій Водяной 
– заступник голови Первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ, Павло Тютюн-
ник – працівник відділу гуманітарної освіти 
та виховання, Надія Чернецька  – працівник 
відділу гуманітарної освіти та виховання, 
Наталія Цар  – солістка гурту «Струни 
серця» народного театру пісні «Для тебе» 
ТНЕУ, відповідальний секретар – Андрій 
Луцик – працівник відділу гуманітарної 
освіти та виховання, визначило студентські 
академічні групи, які найкраще презентували 
себе під час  конкурсу.

Грамоти від ректора ТНЕУ, док-
тора економічних наук, професора  Андрія 
Ігоровича Крисоватого вручив проректор з 
науково–педагогічної роботи ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор Василь Яросла-
вович Брич. 

Дипломами та цінними подарунками були 
нагороджені студентські академічні групи, 
які зайняли I-III місця. 

Перше місце у конкурсі виборола група 
ПМ-11 (юридичний факультет), друге місце 
посіли група Ф-11 (факультет фінансів) та 
група ПРт-12 (коледж  економіки, права 
та інформаційних технологій), а дипломи 
третього ступеня отримали група МПО-11 
(факультет економіки і управління), група  
МАРК-11 (Навчально-науковий інститут 
міжнародних економічних відносин ім. 
Богдана Гаврилишина) та група  ПРт-11 
(коледж  економіки, права та інформаційних 
технологій).

Подарунки переможцям конкурсу вру-
чав Антон  Шевчук – голова Первинної 
профспілкової організації студентів ТНЕУ.

 Організатори конкурсу презентацій «Ми 
– нова генерація!» ще раз дякують усім  пер-
шокурсникам за участь та усім тим, хто до-
помагав цьому святковому дійству відбутися.

Вітаємо нову генерацію студентів ТНЕУ 
– квітуче юно-молоде покоління, яке після 
навчання в університеті продовжуватиме 
стрімкий поступ  України до  Європейської 
спільноти.

Слава  новій генерації! 
Слава ТНЕУ! Слава Україні!

  30 вересня 2016 року першокурсники спеціальностей 
«Документознавство та інформаційна діяльність», «Ме-
неджмент соціокультурної діяльності» та «Політологія» 
відвідали Музей історії Тернопільського національного 
економічного університету. Змістовна розповідь Віталія Гри-
горовича Михайлиці була цікавою та корисною для студентів. 
Директор Музею презентував чисельні документи та світлини, 
що відображають основні віхи становлення ТНЕУ.  Зустріч 
приурочено 50-літтю від часу заснування альма-матер. Те, 
що такі екскурсії необхідні сучасній молоді, свідчать захоплені 
відгуки студентів.  Староста групи ДІД-11 Тетяна Кирилюк поділилася своїми враженнями стосовно 
екскурсії до Музею історії ТНЕУ: «Всі ми були дуже задоволені,  адже відчули свій зв’язок з різними 

людьми, які впродовж багатьох 
років створювали позитивний 
імідж нашого університету. 

Нам було дуже цікаво дізнатися 
як розпочиналося становлення 
вищого навчального закладу. Ми 
дізналися багато нового про заклад, 
у якому нині здобуваємо фахові 
знання, а разом з тим довідалися 
про його славне минуле».

Модератором заходу ви-
ступила Надія Іванівна Білик, 
доцент кафедри ДІДУ, кура-

тор груп ДІД-11, МСК-11

ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ  ТНЕУ

У ТНЕУ ВІДБУЛИСЯ МИСТЕЦЬКІ КАСТИНГИ!
20-22 вересня 2016 р. у Тернопільському 

національному економічному університеті відбулися 
мистецькі кастинги, організовані колективом відділу 
гуманітарної освіти та виховання. До участі у 
проекті були запрошені студенти, які  володіють 
талантом до співу, хореографії або художнього чи-
тання, а також артистизмом, яскравими зовнішніми 
даними та великим бажанням удосконалювати свої 
здібності.

Відтепер приблизно 90 юнаків та дівчат усіх 
факультетів (інститутів, коледжу) готуватимуть 
танцювальний флеш-моб «ТНЕУ-50», який за-
планований на дні святкування 50-річного ювілею 
університету 20-21 жовтня.  Серед кращих вокалістів 

журі відзначило Владислава Литвинця (ФФ), Ганну Шутенко (ФКІТ), Ярину Гаврилюк 
(ФОА), Соломію Підгірну (ФФ), Марію Колодницьку (ФББ). 

Серед майже 20 декламаторів відзначилися Анна Олексишин (ФФ), Ірина Чайка (ЮФ), 
Богдан Комаринський (ННІМЕВ імені Богдана Гаврилишина), Лілія Крисовата (КЕПІТ), 
Дана Сервитник (ФФ).

Сподіваємося, що талановиті студенти з числа кращих учасників кастингів незабаром 
братимуть участь у святкових концертах, яскравих шоу-програмах, молодіжних акціях 
нашого університету. Але все це згодом. 

А поки що працівники відділу гуманітарної освіти та виховання дякують усім учасникам 
кастингів, насамперед, за сміливість, бажання і вміння себе творчо проявити. До нових 
зустрічей на сцені Тернопільського національного економічного університету!

Упродовж 3-7 жовтня 2016 року в Тернопільському національному економічному 
університеті відбувся тиждень правових знань «Сходинками праворозуміння». 

Сьомого жовтня 2016 року в університетській світлиці відбулася зустріч студентів 
коледжу економіки, права та інформаційних технологій та факультету фінансів з началь-
ником відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у Тернопільській області Музикою Марією Степанівною на 
тему: «Безоплатна правова допомога» та начальником відділу реєстрації нормативно-правових 
актів Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Шуварівською 
Світланою Здіславівною на тему: «Державна реєстрація нормативно-правових актів».

Гості розповіли студентам про завдання та роль Головного територіального управління 
юстиції у Тернопільській області, про надання безоплатної юридичної допомоги та структуру 
управління юстиції, а також про механізми державної реєстрації нормативно-правових актів.

Зокрема, Марія Степанівна акцентувала увагу на тому, що первинна правова допомога 
включає такі види правових послуг, як забезпечення доступу до правової інформації; надання 
консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів; на-
дання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

Світлана Здіславівна пояснила студентам, що державну реєстрацію запроваджено з ме-
тою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-
правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, 
установ та організацій.

Ця інформація сприяє формуванню у студентів активної життєвої позиції а також 
розуміння необхідності дотримання правових вимог та правил у повсякденному житті. 

У ТНЕУ ЗАВЕРШИВСЯ ТИЖДЕНЬ 
ПРАВОВИХ ЗНАНЬ 

«СХОДИНКАМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ»

Відділ гуманітарної освіти та виховання  інформує...
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АРТ-ЗУСТРІЧ «НЕФОРМАТ» – 
ШКВАЛ ЕМОЦІЙ І  ПОЗИТИВУ!

  Сьомого вересня на Майдані знань 
Тернопільського національного економічного 
університету колектив відділу гуманітарної освіти 
та виховання презентував новий молодіжний про-
ект – арт-зустріч «НЕформат». 

«Наш відділ давно мріяв організувати захід, 
який об’єднає активну, креативну молодь, закохану 
в музику та поезію. Адже таких молодих людей в 
університеті чимало! І ось наша мрія здійснилася!» 
– радіє Зоряна Вовк, ініціатор проекту.

У затишній вечірній атмосфері, просто неба, 
творчі, талановиті студенти ділилися власними 
поетичними та пісенними творами. Смакуючи за-
пашну каву від фірмової кав’ярні «Жирафа», глядачі 
насолоджувалися піснями у виконанні Влада Литвинця та дуету «Black and white». Під романтич-
ну музику читали власну лірику Валентина Махніцька, Дмитро Данилюк, Богдан Тищук, Юлія 
Гавриленко, Павло Тютюнник, Олена Шевчик, Наталія Страдомська, Микола Олексієнко, Андрій 
Бураков. З поетичними словами до молоді приєдналися доцент кафедри менеджменту, біоресурсів 
і природокористування Ірина Любезна та головний редактор газети ТНЕУ «Університетська дум-
ка» - член НСЖУ і НСПУ Марія Баліцька. А коли ведуча заходу Зоряна Вовк зворушливо починала 
читати Ліну Костенко, її підтримали студенти, цитуючи напам’ять рядки улюбленої поетеси. 

Звичайно, там, де є молодь, там неодмінно присутні жарти, конкурси, призи. Жваво обговорюючи 
тему майбутнього святкування ювілею університету, студенти залюбки римували, експромтом про-
довжуючи другий рядок слогану «Скоро ТНЕУ п’ятдесят!». Найактивніші отримували подарунки 
від відділу гуманітарної освіти та виховання – засоби декоративної  косметики та різні смаколики. 

Свої враження від усього, що відбувалося на Майдані, молодь одразу ж викладала у соцмережі. 
«Тут мега-круто, приєднуйтеся!» – писали студенти в коментарях на сторінці «НЕформат» 
Вконтакті, тож кількість глядачів невпинно зростала. 

Надзвичайно приємно, що проект «НЕформат» підтримав ректор університету, доктор 
економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий. Неформальне спілкування з ним стало 
справжньою родзинкою зустрічі. Андрій Ігорович радо відповідав на усі запитання про власне сту-
дентське життя,  а також підбадьорив студентів, побажавши бути впевненими у своїх силах на 
усіх студентських дорогах та успішними в усіх починаннях. 

Коли на імпровізовану сцену вийшов Павло Тютюнник із прем’єрами власних пісень, зустріч 
несподівано набрала нових обертів – університетська спільнота поринула у танці. 

На завершення заходу на присутніх чекав ще один сюрприз – виступ відомого тернопільського 
молодіжного гурту «Фа-мажор». Музиканти запалили усіх потужною енергетикою стильної живої 
української музики. Бажаючих танцювати драйвові гуцульські коломийки просто не вміщав Майдан!

Всі учасники проекту отримали подяки від ректора університету за участь в арт-зустрічі 
«НЕформат» та блокноти з символікою ТНЕУ.

Організатори заходу, приємно вражені активністю молоді, радіють: «НЕформат» вдався! І 
обіцяли – далі буде! І дотримали слова, адже вечір 15 вересня несподівано перетворив спортивний 
майданчик ТНЕУ на місце зустрічі талановитих та креативних студентів університету. Арт-
зустріч «НЕформат», організована відділом гуманітарної освіти та виховання, уже вдруге довела, 
що такі мистецькі заходи під відкритим небом — чудовий спосіб самовираження та самореалізації 
творчо обдарованої молоді.

Молоді автори зворушливо читали  поетичні твори, виконували власні пісні. Улюбленими 
пісенними композиціями висловлювали свої почуття Олена Шевчик, Анжеліка Заєнчуковська, 
Світлана Боднар, дуети «Black & White» та «Two voices». Неповторний світ поетичної сповіді Анни 
Олексишин та Дмитра Данилюка вразив усіх глядачів. 

Прекрасним доповненням невимушеної та позитивної атмосфери став виступ Оксани Корзун 
та Олександра Фізяра, які запалювали молодь сучасними каверами та власними творами.  

 Підтримав творчу молодь університету і ректор ТНЕУ, професор Андрій Ігорович Крисоватий, 
особисто привітавши усіх учасників арт-зустрічі. «Життя студента — це не тільки час, проведений 
в лекційних аудиторіях, це можливість гармонійного розвитку для кожного з вас. Я закликаю вас 
бути сильними духом, активними молодими людьми, які впевнено і сміливо творять історію свого 
успіху!» — побажав Андрій Ігорович.  

 Після музичної частини на усіх учасників «НЕформату» чекав показ художнього фільм «Ілюзія 
обману» — саме цю кінострічку голосуванням на сторінці «НЕформат» у соцмережі «Вконтакті» 
обрали студенти для перегляду.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Перегортаючи сторінки долі,
не забувайте лишати закладки,

Тільки, перечитавши книгу власного 
життя,

можна прожити його спочатку.
Олексій Юрін

 
Вже стало традицією на факультеті 

банківського бізнесу влаштовувати для 
студентів та викладачів літературні ве-
чори. Цьогоріч, з ініціативи доцента кафе-
дри банківської справи Стечишин Тетяни 
Богданівни, молодь зустрілася з молодим, 
креативним поетом з м. Черкаси Олексієм 
Юріним, який провів фантастичний вечір поезії 
під інтригуючою назвою «Фреш з Маракуйї».

«Я пишу тоді, коли маю що сказати», 
– так розпочав зустріч поет, перекладач, 
літературознавець Олексій Юрін. Бесіда була 
жвавою, студенти слухали поезію разом із 
життєвими історіями поета. Виникало бага-
то запитань про те, коли почав автор писати 
поезії, що його надихає у творчості, а чи бували 
моменти творчої кризи, які плани на майбутнє?

Цікаво, що свій перший вірш Олексій написав 
на День знань у першому класі. Було це давно. 
У ньому йшлося про школу, про зошити, про 
те, що маленький хлопчик уже першокласник і 
дуже цьому радий. А от щодо майбутнього, то 
основне для поета жити та творити. Життя 
цікаве тим, що ти не знаєш, що буде завтра. 

На завершення Олексій Юрін побажав усім 
присутнім добра: «Так, хай все буде у вас добре!»

ПОЕЗІЯ – це вища міра спілкування і 
тільки поетові довірений політ душі людства. 
Кажуть, що поета можна зрозуміти всього 
лише по одному віршу. Хочеться, щоб наші 
студенти розуміли, що до поезії, до хороших 
віршів потрібно дорости, а також те, що 
«душа зобов’язана працювати».

Актив ФББ

НЕ НАВЧАННЯМ 
ЄДИНИМ…

  24 серпня учасники народного те-
атру пісні «Для тебе» Тернопільського 
національного економічного університету 
Роксолана Залізняк, Надія Чернецька, гурт 
«Елегія», Марія Заверуха та Павло Тютюн-
ник взяли участь в святковому концерті 
«Пісні українських звитяг» для ветеранів 
визвольних змагань за незалежність України 
та воїнів-учасників АТО з нагоди 25-річчя 
Незалежності України.

Захисники нашої багатостраждальної 
України були надзвичайно зворушені 
щирістю виконання  тематичних 
змістовних пісень.

Приємно, що учасники творчих 
колективів нашого університету ніколи не 
залишаються осторонь важливих подій 
краю, а завжди тримають руку на пульсі 
сьогодення і вболівають за долю своєї дер-
жави, за її світле майбутнє.

Відділ гуманітарної освіти 
та виховання

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ 
ТНЕУ - БОРЦЯМ ЗА 

ВОЛЮ УКРАЇНИ
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У ПРОФКОМІ СТУДЕНТІВ ТНЕУ МОЖНА 
ЗРОБИТИ МІЖНАРОДНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 

СТУДЕНТА ISIC
Міжнародне посвідчення студента ISIC -  єдине офіційцно визнане у понад 110 країнах 

світу посвідчення особи студента.
 Картка ISIC забезпечує Вам рівні права з місцевими студентами, це дисконтна картка, яка 

надає знижки від 5% до 95% на розміщення в готелях, хостелах (молодіжні готелі типу гуртожитків), 
при придбанні авіа квитків та квитків на наземний транспорт, при відвіданні музеїв, театрів, 
кінотеатрів, виставок, проведення дозвілля в клубах, кафе, ресторанах, при придбанні товарів у 
магазинах, при страхуванні та багато іншого. 

Картка ISIC - це стиль життя. Власниками картки ISIC можуть стати учні від 12 років, 
студенти та аспіранти денної форми навчання вищих навчальних закладів.

Для оформлення картки ISIC необхідно мати:
1. Паспорт/свідоцтво про народження/посвідчення водія 2. Студентський/учнівський квиток/

довідка з місця навчання/залікова книжка. 3. Одну фотографію розміром 3 х 4 ; 4. Закордонний 
паспорт при його наявності. 

 Термін дії картки встановлюється з вересня поточного року до кінця наступного незалежно 
від дати оформлення картки.  Термін оформлення посвідчення ISIC становить 5 хвилин.

ДЕКАНИ ФАКУЛЬТЕТІВ І  ДИРЕКТОРИ 
ІНСТИТУТІВ ТНЕУ ПІДКОРИЛИ 
НАЙВИЩУ ВЕРШИНУ УКРАЇНИ

З 27 вересня по 2 жовтня 2016 р. у місті 
Вишгороді, що на Київщині, тривав Чемпіонат 
України з вітрильного спорту в олімпійських 
класах.  Це основні змагання, за результатами 
яких формується збірна команда України, і які є 
відбірковими для багатьох міжнародних регат 
2017 року. До складу команди Тернопільської 
області увійшли студенти Тернопільського 
національного економічного університету Олек-
сандр Тугарєв, Мар’ян Воловець та Станіслав 
Клапак, які виступали у класі RS-X.

Згідно з регламентом змагань відбулося сім 
перегонів флоту та одна медальна гонка, у якій 
взяли участь 10 кращих спортсменів.

У 6 з 7 залікових гонок перемогу святкував 
учасник ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-
де-Жанейро Олександр Тугарєв (див.фото). Не 
менш впевненим був його виступ у медальній 
гонці. Відтак, він здобув звання переможця 
регати і чемпіона України. Третій результат у 
регаті та бронзову медаль  чемпіонату України 
здобув ще один представник ТНЕУ - Мар’ян 
Воловець. Таким чином, вихованці тренерів 
Олексія Нижегородова та Олександра Тугарєва 
(старшого) здобули право виступати в наступ-
ному сезоні в основному складі збірної команди 
України з вітрильного спорту. Тож вітаємо 
наших спортсменів з вагомим досягненням та 
бажаємо успіхів під час нових стартів!

 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

СТУДЕНТИ ТНЕУ -
ПЕРЕМОЖЦІ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО 

СПОРТУ

Нещодавно освітянська спільнота України відзначала професійне свято. День працівників освіти 
є святом, коли звучать вітання на адресу вчителів, викладачів, наставників, які виховують у молодого 
покоління жагу до знань, патріотизм, відданість рідному народу. Щороку освітяни Тернопільського 
національного економічного університету стараються зустріти цей день оригінально та цікаво. 
Не став винятком і цей рік.   Напередодні Дня працівників освіти декани факультетів і директори 
інститутів ТНЕУ вирушили у Карпати, щоб підкорити найвищу точку України. Сходження на 
Говерлу колеги також присвятили відзначенню 50-річного ювілею Тернопільського національного 
економічного університету.  Свій шлях освітяни розпочали з спортивної бази «Заросляк». Вибравши 
найкрутіший маршрут із трьох можливих, декани факультетів і директори інститутів ТНЕУ 
піднялися на вершину менше ніж за дві години і, як вони зазначають, встановили своєрідний рекорд 
України. Після цього на г. Говерла замайоріли Державний прапор України, прапор Європейського 
Союзу та нашого вищого навчального закладу. Також на найвищу вершину Карпат наші освітяни 
піднялися з символікою, присвяченою 50-річчю ТНЕУ.  На завершення колеги підняли на флагшток 
прапор вищого навчального закладу й заспівали Гімн Університету.  

Вітаємо наших освітян ще раз з професійним святом. Бажаємо успіхів, натхнення, нових до-
сягнень на науковій ниві, а також підкорення ще не однієї вершини на життєвому шляху!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

13-14 серпня у м. Вишгороді пройшов 
Відкритий чемпіонат України з велоспор-
ту в парній гонці серед чоловіків і жінок, 
юнаків і дівчат.  Бронзову медаль у категорії 
чоловіки на дистанції 50 км здобув студент 
Тернопільського національного економічного 
університету, майстер спорту міжнародного 
класу Віталій Гринів. Вихованець обласного 
відділення Комітету з фізичного виховання 
та спорту і обласної школи вищої спортивної 
майстерності виступав у парі з львів’янином 
Романом Гладишем. Тренує спортсмена тренер 
обласного відділення Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту МОНУ Володимир Павелко.

Віталій Гринів - 
бронзовий призер 

Відкритого чемпіонату 
України з велоспорту!

Упродовж 26-28 серпня в естонському місті Отепяя відбувся 
Літній чемпіонат світу з біатлону серед дорослих та юніорів.
Ці змагання стали надзвичайно вдалими для збірної команди 
України, яка зуміла здобути 11 медалей, у тому числі 4 золоті. 

Приємно відзначити, що значна заслуга у цьому результаті  
представниці Тернопільського національного економічного 
університету Анастасії Меркушиної, яка виборола одразу 3 нагоро-
ди: «золото» у спринтерській гонці, «срібло» у змішаній естафеті 
та «бронзу» у гонці переслідуванні, зібравши таким чином повний 
комплект нагород. Також з високими особистими результа-
тами завершили чемпіонат світу студенти-спортсмени 
Тернопільського національного економічного університету 
Марія Кручова та Віталій Труш.  Вітаємо нашу молодь з вдалими 
виступами та бажаємо нових звершень!

За матеріалами http://www.biathlon.com.ua.

АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА - ЧЕМПІОНКА 
СВІТУ З БІАТЛОНУ
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  Люди часто недооцінюють те, що вони роблять. Кажуть, що це дещиця. 
Але велика і складається з малого (свята Матір Тереза)
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія Баліцька - макет,  верстка, дизайн    

Тернопільська бізнес-школа
Тернопільська Бізнес Школа - це місце 

маленьких та великих цінностей, які 
імпонують мені, надихають мене та дають 
поштовх не просто вчитись, а ще й діяти. 

Атмосфера дружелюбності  т а 
щирості, натхнення та новаторства 
вражає та мотивує. 

Коло людей поєднане чудовою викла-
дацькою та менеджерською командою є 
найкращим прикладом організації процесу 
навчання та реалізації ідей. 

Кращі обирають кращих! 
Олександра Струмчинська, 

студентка Тернопільської Бізнес Школи

Краса світанку
Марія Лешун, магістр ФАЕМ, ОПЗм-51 - народилася 8 січня у селі 

Винятинці Заліщицького району, закінчила Винятинську ЗОШ І-ІІ 
ст. Люблю читати книги, займаюся легкою атлетикою, пишу вірші... 

Обрала ФАЕМ, бо хочу стати пер-
спективним спеціалістом у цій галузі.

Улюблений письменник Пауло Коельо, 
зокрема його книга «Алхімік»... Цитата: 
«Світ - як дзеркало, відображає вас»... 

З подихом м’яти я потраплю в рай –
В заквітчаний, у травах рідний край,
Де небо синє з сонцем золотим
Розсіюють красу святих вершин.
Злотисті промені 
переплетуться в танці
І закружляють птахами у вальсі,
Смарагдами засяють зранку роси,
Як діаманти, вплетені у коси…
Краса світанку бездоганно чиста –
Ввібрала в себе доброти намисто,
Своїми чудесами всіх чарує,
Струни Природи радісно дарує.

Мрію про мир та процвітання 
в Україні!

Світлана Булавинець, випускниця 
КЕПІТ, займається манікюрним дизайном, 
любить подорожувати. Життєве кредо «Все 
змогти, всього досягти»:

-  Я мрію про мир та процвітання 
в Україні. Саме тому обрала професію 
фінансиста, оскільки вважаю, що в 
майбутньому зможу зробити свій ма-
ленький внесок в економічну розбудову 
нашої  держави.

У ТНЕУ панує академічний дух!
Тетяна Кирилюк, староста групи ДІД-11: «Я закінчила 

Тернопільську гімназію ім. І. Фран-
ка. Це не просто навчальний заклад. 
Це минуле, сьогодення і майбутнє. Її 
називають кузнею світових учених і 
діячів культури, острівцем духовності 
і волелюбності. Я дуже хотіла продо-
вжити навчання у ТНЕУ, адже наш 
університет - це сучасний освітній за-
клад, де панує академічний дух. Обрала 
спеціальність Документознавсто та 
інформаційна діяльність», бо майбутня 
професія насамперед повинна подо-
батися мені. 

На шляху до втілення мрії мене чекає 
величезна кількість труднощів, але в 
підсумку всієї моєї праці я отримаю бажане. 
Моє життєве кредо - слова Генрі Форда:    
«Я цього хочу. Значить, це буде».

В душі у мене світиться сонце
Діана Панчук, випускниця Кременецької ЗОШ- інтернату І- ІІІ 

ступенів, навчається на факультеті фінансів ( група ФСГ-11) ТНЕУ. 
Любить читати літературу, в тому числі науково-популярну. 

Подобається цитата П.Коельо: «Життя 
можна почати з чистого листка, але почерк 
змінити дуже важко». Вірші Діани друкува-
лися на сторінках шкільної газети «Слово». 

Д.Панчук - призер районних і обласних 
олімпіад з багатьох предметів, любить 
природу, адже вона надихає на створення 
прекрасного.

Хоч надворі невпинно йде дощ,
Та в душі в мене світиться сонце.
Я із чашкою теплого чаю
Тихо вмощуюсь на підвіконня,
Щоб торкнутись рукою до скла
І відчути цей дотик вологи.
Наче сльози безжального зла,
Тихо котяться краплі-дороги…

Поради психологаЗі студентської пошти...

Наперекір всьому –  прийди...
Валентина  Махніцька,  студентка ФКІТ, група КН- 21.
Захоплення: написання віршів, читання книг,  музика, гра на гітарі, 

у вільний час – малювання.
Кредо життя: 
«Якщо ти не такий, як всі, тобою важче скористатись.»

А Я ЧЕКАТИМУ…
А я чекатиму тебе завжди,
Вірю, ти прийдеш весняним ранком.
Коли відступлять зимові холоди,
Окрилиш присутність світанком.

Чекатиму, забувши про усе.
Ти лиш прийди, я так тебе благаю.
Ти той, хто радість для мене несе…
Хоч я не встигла мовити: «Кохаю..».

Вже знову пожовтіли всі сади…
Я знаю, що минуле не вертають.
Та ти наперекір всьому –  прийди...
Як і раніше, я тебе чекаю…

Так важливо бути Людиною 
у повсякчасі земного життя...

«Ми стільки у житті всього маємо і 
нічого не вміємо цінувати», – дуже часто 
можна почути подібні слова від тих, хто  
переосмислює сенс свого буття на цій землі. 
І недаремне, адже життя – як спалах, наче 
мить… Ніхто не знає, чи зустріне ранок…

Щодня можна бачити різних людей, 
вітатися, всміхатися і не задумуватися, 
що завтра, можливо, їх може не бути, 
так само як і тебе. Відійдуть в інший 
вимір бажання і мрії, щасливі миті жит-

тя, конфлікти. Ти залишаєшся в пам’яті інших просто образом, 
зітканим тобою самим за допомогою слів, почуттів, емоцій, вчинків. 
Не будуть згадувати твого статусу та рангу. З людьми залишать-
ся назавжди твої жарти, твоє співчуття, твоя допомога. Вони 
згадуватимуть твої очі, які плакали або сміялися разом з ними, їхнє 
піднесення від спілкування з тобою, аромат твоїх парфумів. 

Як важливо в житті залишитись людиною з моральним людяним 
обличчям, не бути лицемірним і підлим, не стати рабом грошей, слави, 
влади, визнання… Бо це може бути останній день твого життя. І 
виправити щось буде уже неможливо! Але в кожного з нас є шанс про-
довжити своє буття на духовному рівні в іншій людині, в її пам’яті. 

Як важливо залишитися там ЛЮДИНОЮ з великої букви….  
Цінуймо і бережімо одне одного! 

Елеонора Ященко, кандидат педагогічних наук, психолог


