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Сьогодення...Сьогодення... Віхи історії...Віхи історії...
П’ятдесят п’ять років в історії 

епохи – це цілюще джерело мудрості 
і надії; в історії держави – це могут-
ня ріка впевненості, мужності, віри і 
добра; в історії Західноукраїнського 
національного університету (ЗУНУ) 
– це море досвіду і знань, гідного по-
ступу, родинної взаємоповаги, любові 
і світового визнання класичного 
університету Тернополя, який уже по-
над пів століття здійснює світлі мрії 
студентської молоді!

Західноукраїнський національний 
університет заснований 55 років тому 
наказом Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР № 418 від 
30 червня 1966 р., коли у Тернополі 
було відкрито відділення фінансово-
економічного факультету Київського 
інституту народного господарства (нині 
– КНЕУ ім. Вадима Гетьмана). 

Завідувачем Тернопільського 
відділення КІНГ було призначено 
37-річного кандидата економічних наук, 
доцента Леоніда Олексійовича Каніщенка 
– людину вольову, сувору, але дуже спра-
ведливу.

(Закінчення на 2-й стор.)(Закінчення на 2-й стор.)

“У Терен-полі є національний “У Терен-полі є національний 
Західноукраїнський університет!Західноукраїнський університет!

Звучить  сміливо заклик Звучить  сміливо заклик 
тріумфальний:  вперед - тріумфальний:  вперед - 

  до знань, до успіхів - вперед!”   до знань, до успіхів - вперед!” - - так так 
розпочинається гімн ЗУНУ, у якому розпочинається гімн ЗУНУ, у якому 

неначе виписана програма впевненого неначе виписана програма впевненого 
шляхетного освітнього і наукового шляхетного освітнього і наукового 

поступу до нових вершин класичного поступу до нових вершин класичного 
університету Тернополя!університету Тернополя!

Західноукраїнський національний 
університет можна порівняти із  могутнім 
деревом мудрості з міцним корінням 
славних традицій та копіткої праці зі ство-
рення, становлення, розвитку і розквіту 
університету та розкішною кроною ва-
гомих досягнень, зокрема, у навчанні та 
науці; це платформа, яка об’єднує розум-
них, талановитих, креативних, успішних 
особистостей; це освітній простір, який 
навчає мислити нестандартно, шукати 
інноваційні шляхи, бути відкритими до 
змін та моделювати майбутнє… 

Цьогоріч нашу велику дружну 
університетську родину поповнили тисячі 
першокурсників, які довірили свою долю 
одному із найпрестижніших закладів 
вищої освіти України - класичному 
університету Тернополя!

(Закінчення на 18-19 стор.) 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - 
55 РОКІВ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПОСТУПУ! 55 РОКІВ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПОСТУПУ! 
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На світлині: на  урочистому засіданні Вченої ради ТНЕУ 17 квітня 2019 року – 
з нагоди 35-річчя від дня призначення 

на посаду ректора ТФЕІ  О.А. Устенка (1984-2002),  за високий професіоналізм, 
забезпечення реалізації державної політики у сфері національної освіти, 

значний особистий внесок у розвиток науки, навчання та виховання студентської молоді, 
зміцнення авторитету закладу  вищої освіти та його розбудову 

О.А. Устенку присвоєно звання 
«Почесний професор Тернопільського національного економічного університету.

Відзнаку екс-ректору вручив 
ректор ЗУНУ, випускник  ТФЕІ 1989 року Андрій Крисоватий

П р е з и д е н т  У к р а ї н и 
відкрив у рідній Альма-матер  

університетську бібліотеку 
електронних ресурсів!

Випускник ТФЕІ 1975 року, Президент 
України (2005-2010) Віктор Ющенко - в рам-
ках візиту до рідної Альма-матер у 2006 році 
- відзначивши важливість доступу до сучасних 
інформаційних технологій, під час святку-
вання відкрив університетську бібліотеку 
електронних ресурсів (див.фото внизу). 

Віктор Андрійович також згадав скромні 
бібліотеку і читальну залу часів свого студентства, 
де могло вміститися осіб п’ятдесят. «Але мені тоді 
здавалося, — з ностальгієюзгадував колишній 
випускник, — що це велика махина з таким фон-
дом, це така бездонна країна, яку треба вивчати».

Узявши участь в урочистому розширено-
му засіданні вченої ради університету, глава 
державиу своєму вітальному слові наголо-
сив, що дуже цінує Тернопільщину, яка дала 
йому все, що він сьогодні має, а найперше 
— громадянську позицію. Беручи участь в 
урочистому розширеному засіданні вченої 
ради університету з нагоди 40-річчя ТНЕУ, у 
своєму вітальному слові сказав: «Я гордий, що 
закінчив цей інститут – це істинна школа!»

Віктор Ющенко у своєму виступі також 
наголосив, що до становлення навчального за-
кладу величезних зусиль доклав його перший 
ректор Л. О. Каніщенко: «Він заклав колосаль-
ний фундамент, щоб університет досяг такого 
високого рівня освіти, який тут є сьогодні!». 

Згідно з Указом Глави держави, Леоніда 
Олексійовича Каніщенка нагороджено орде-
ном Ярослава Мудрого V ступеня!

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
- Коли мені запропонували очолити філію КІНГу, - згадує Леонід Олексійович, - то 

я, після якогось хвилинного розгублення, погодився. Це можна назвати сміливістю, 
адже був молодий, не мав досвіду. Однак я відчував постійну підтримку усіх проректорів  
КІНГу і особисто  ректора – тепер уже світлої пам’яті - О. С. Короїда. 

Велике сприяння було також від місцевої влади і особисто від голови Тернопільського 
міськвиконкому Леоніда Мельничука. Але за усі 55 років, що минають, у мене ніколи 
не виникало жодних сумнівів, що вчинив неправильно. Тому, з особливим відчуттям 
вдячності, хочу згадати тих, хто разом зі мною стояв біля витоків сьогодні уже 
такого престижного в Україні і добре знаного на міжнародному освітньому 
просторі Західноукраїнського національного університету, а це – штатні викладачі 
М.І.Дядьо, О.Ф.Бабінський, Ю.І.Фатєєва, Г.С.Шевело, завідувач навчальної частини 
В.В.Сігаєв, інспектор із кадрів Г.О.Якимець, головний бухгалтер Г.П.Фещак, лаборант 
Л.С.Дениско, завідувач господарства В.П.Зятківський, комірник Олександр Тимчук - 
принциповий функціонер, який згодом став не менш принциповим викладачем. Для 
мене першочерговим завданням було сформувати педагогічний колектив, особливо із 
залученням осіб з науковими ступенями і вченими званнями. Погодинниками в 1966-
1967 н.р. працювали М.М.Березовський, В.М.Гладкий, Д.М.Бабінець, Б.Д.Лановик, 
Г.К.Новосад, П.М.Холява, які вели свої курси, читали лекції, проводили семінарські за-
няття, приймали іспити, і уже в наступному навчальному році, завдяки збільшенню 
контингенту студентів, вони стали нашими штатними працівниками. Нагадаю, що 
тоді, у далекому 1966 році, ми прийняли перших 75 студентів – 50 осіб за спеціальністю 
«Фінанси і кредит», і 25 за спеціальністю «Бухгалтерський облік» (спеціалізація «Облік 
у сільському господарстві»). Наша наполеглива праця уже через рік увінчалася ство-
ренням двох факультетів і чотирьох кафедр, а через 4,5 року ми стали самостійним 
закладом вищої освіти! Нашими студентами були кращі випускники шкіл, а також 
ті,що мали практичний досвід роботи з Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, 
Рівненської, Волинської, Чернівецької та інших областей України. У числі перших 
студентів були Віталій Мельник, Євген Позняхівський, Валентин Смиричинський, 
які назавжди поєднали своє життя з рідною альма-матер, адже відомо, що у різні 
куточки світу розвела доля висококваліфікованих випускників нашого університету… 
Горджуся, що колишні мої студенти працювали на найвищих державних посадах, а 
Віктор Ющенко у 2004-2010 роках був Президентом України! 

Радію, що славні навчальні, наукові, культурні і спортивні традиції, закладені нами 
55 років тому, живуть і примножуються тепер уже такою великою університетською 
родиною. З роси і з води тобі, класичний університет Тернополя!

На світлині - Орден Ярослава Мудрого 
V ступеня Леоніду Каніщенку вручив 

Віктор Ющенко

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - 
55 РОКІВ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПОСТУПУ! 55 РОКІВ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПОСТУПУ! 

У Терен-полі є національний Західноукраїнський університет!У Терен-полі є національний Західноукраїнський університет!
Звучить сміливо заклик тріумфальний: вперед - до знань! До успіхів - вперед! (Гімн ЗУНУ)Звучить сміливо заклик тріумфальний: вперед - до знань! До успіхів - вперед! (Гімн ЗУНУ)
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КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕРНОПОЛЯ - 
ФЛАГМАН СЕРЕД ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ!
Життя - це складний лабіринт, коридорами якого мандрує пам’ять. А 

пам’ять - це історія! Історія епохи, історія держави, історія родини, історія 
закладу вищої освіти… 

Саме історія трепетно оберігає минуле, дбайливо карбує сьогодення, впевнено 
закладає цеглини у фундамент майбутнього… 

На скрижалях історії України особливими візерунками викарбувані роки 
становлення, стрімкого розвитку і гідного поступу Західноукраїнського 
національного університету, які наповнюють колектив життєдайною силою і 
об’єднують в єдине ціле велику університетську родину!

Університет сьогодні є флагманом серед закладів вищої освіти, який 
популяризує національну освіту на теренах нашої держави та зміцнює її авторитет 
на міжнародній арені. За час свого існування університет підготував понад 200 
тисяч фахівців. Серед вихованців – відомі в Україні  та за її межами державні 
діячі, керівники виробництва, провідні фахівці та вчені.

ЗУНУ – це класичний університет міста Тернополя, елітний та сучасний за-
клад вищої освіти, який має високопрофесійний професорсько-викладацький 
колектив, сучасну матеріально-технічну базу, унікальну бібліотеку, усталені 
традиції, формує престиж регіону; тут панує академічний дух, наука, думка і 
воля – альфа і омега формування особистості.  

За 55 років свого існування класичний університет Тернополя став одним із 
провідних закладів вищої освіти України IV рівня акредитації. ЗУНУ є підписантом 
Великої хартії університетів та членом Асоціації європейських університетів.

Університет здійснює підготовку майже 14 тисяч студентів на всіх рівнях вищої освіти. 
ЗУНУ сьогодні – це добре згуртована команда, яка поєднує досвід і мудрість 

науковців, стрімкість і запал юнаків та дівчат. Це велика довіра і ще більша 
відповідальність, це виважені дискусії, тривалі наукові пошуки й успіхи. Ви-
сокий статус Класичного університету Тернополя зобов’язує весь колектив з 
особливою відповідальністю ставитися до своєї праці, вдосконалювати навчаль-
ний процес відповідно до вимог часу.  Кожне покоління студентів і науковців з 
гідністю продовжує славні традиції національної освіти, примножуючи здобутки 
ЗУНУ як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

Ректор Західноукраїнського національного університету, доктор економічних 
наук, професор Андрій Крисоватий  формує імідж класичного університету Тер-
нополя як відкритого закладу вищої освіти нового типу, в якому популяризують 
найкращі традиції національної освіти, реалізовують оптимальні шляхи забез-
печення академічної мобільності, якості й інноваційності в системі підготовки 
конкурентоспроможних фахівців, які диктують глобалізаційні процеси та 
інтеграцію України у світове співтовариство.                                       

                                                 ВІВАТ, УНІВЕРСИТЕТЕ!
ЗА СТВОРЕННЯМ, РОЗВИТКОМ, РОЗКВІТОМ І ПОСТУПОМ ЗА СТВОРЕННЯМ, РОЗВИТКОМ, РОЗКВІТОМ І ПОСТУПОМ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - 
ВЕЛЕТИ ДУХУ І СИЛИ ВОЛІ!ВЕЛЕТИ ДУХУ І СИЛИ ВОЛІ!

У 1966 р. у Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного фа-
культету Київського інституту народного господарства (нині – КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана), у 1967 році на базі відділення утворено факультет, у 1971 році – Фінансово-
економічний інститут, а згодом Інститут народного господарства (1989 рік) та 
Академію народного господарства (1994 рік). 30 березня 2005 року навчальний за-
клад став університетом, якому 29 вересня 2006 року Указом Президента України 
було присвоєно почесний статус національного. 25 серпня 2020 року відповідно 
до наказу МОН України Тернопільський національний економічний університет 
(ТНЕУ) перейменовано на Західноукраїнський національний університет і надано 
статус класичного закладу вищої освіти.

Кожен з ректорів, хто у свій час очолював і очолює університет - це велети духу 
і сили волі, які  робили і продовжують робити  вагомі внески у розбудову і розквіт 
класичного університету Тернополя! 

Л.О.КАНІЩЕНКО – завідувач Тернопільського відділення Київського інституту народного 
господарства  (1966-1967),  декан Тернопільського факультету Київського інституту народного 
господарства  (1967-1970), ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту (1970-1975).

П.Д.ГУМЕНЮК  -  ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту (1975-1983).
О.А.УСТЕНКО - ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту (1984-1989), 

ректор Тернопільського інституту народного господарства (1989-1994), ректор Тернопільської 
академії народного господарства (1994-2002).

С.І.ЮРІЙ - ректор Тернопільської академії народного господарства  (2002-2005), ректор 
Тернопільського державного економічного університету (2005-2006), ректор Тернопільського 
національного економічного університету (2006-2012).

А.І.КРИСОВАТИЙ - ректор Тернопільського національного економічного університету 
(2013-2020), ректор Західноукраїнського національного університету (з 2020 р.).

почесні професори зуну:почесні професори зуну:

Олена СОХАЦЬКА – доктор економічних 
наук, професор, керівник Центру «Наукові 
студії глобального розвитку» Навчально-
наукового інститут міжнародних відносин 
ім. Б.Д. Гаврилишина, професор кафедри 
міжнародних економічних відносин, По-
чесний професор університету, Заслужений 
економіст України

Тут сивочолі мудрі професори  передають свій досвід і знання... Тут сивочолі мудрі професори  передають свій досвід і знання... І наукові їх зростають школи - І наукові їх зростають школи - 
одне з найбільших вузу надбання! (Гімн ЗУНУ)одне з найбільших вузу надбання! (Гімн ЗУНУ)

Міжнародна Міжнародна 
наукова школа наукова школа імені імені 

професора Євгена Савельєвапрофесора Євгена Савельєва
У рамках Третього Міжнародного тижня 

відбулось відкриття Міжнародної наукової 
школи ім. професора Євгена Савельєва.

Зі вступним вітальним словом виступив 
ректор університету проф. Андрій Крисова-
тий: «Історія цієї школи бере свій початок з 
1993 року, коли Євген Васильович Савельєв 
виступив у ролі експерта DAAD (Німецької 
служби академічних обмінів) в Україні та 
став активним учасником й експертом про-
грами Європейського Союзу (Tempus Tacis). 
Під керівництвом Євгена Васильовича за-
хищено 15 кандидатських та 5 докторських 
дисертацій. З 2000 року – по даний час він 
головний редактор двомовного «Журналу 
європейської економіки».

Євген Васильович – координатор 
проєкту Сьомої рамкової програми ЄС 
«Функціонування локальних виробни-
чих систем в умовах економічної кризи 
(порівняльний аналіз і бенчмаркінг по 
країнах ЄС та їхніх сусідах)», фахівець з 
міжнародної економіки та маркетингу, 
керівник наукової школи «Міжнародна 
економіка», досліджує проблеми фор-
мування нового світового економічного 
порядку, міжнародних відносин та фор-
мування міжнародних і національних 
систем організації виробництва, світової та 
європейської інтеграції».

 Модерувала захід завідувач кафедри 
міжнародної економіки проф. Ірина Зварич. 
Професори Марія Лизун та Ігор Ліщинський 
ознайомили присутніх із науковими здобут-
ками та учнями наукової школи Євгена 
Савельєва. Приєднались до привітань про-
фесор Олена Сохацька та професор з Данії 
Бярне Шліхтер.

У режимі онлайн до вітальних слів до-
лучиличя проф. Евангелос Сіскос та Дарвіду 
Константія (Греція, м. Козані, Університет 
Західної Македонії) та к.е.н. Софія Рудольф 
(Пазізіна) з Республіки Польща.

Приємним сюрпризом для Євгена 
Васильовича став приїзд його колишніх 
аспірантів, а тапер успішних топ-менеджерів 
Едуарда Романюти та Зоряни Яремко.

Професор Євген Савельєв, підсумовуючи 
роботу круглого столу, окреслив свої 
подальші плани в науковій роботі та под-
якував усім за зустріч.

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю     
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Проректор  і з  науково ї  роботи 
Західноукраїнського національного 
університету, професор Зеновій-Михайло За-
дорожний, завідувач кафедри обліку і оподат-
кування Наталія Починок, професор кафедри 
обліку і оподаткування Ярослав Крупка та 
доцент кафедри обліку і оподаткування Воло-
димир Фаріон взяли участь у роботі круглого 
столу, організованого Мміністерством освіти 
і науки України, який відбувся  27-28 вересня 
2021 року у Волинському національному 
університеті ім. Лесі Українки, у межах 
розширеного засідання підкомісії з обліку і 
оподаткування науково-методичної комісії з 
бізнесу, управління та права.

Під час заходу було обговорено основні 
тенденції, завдання розвитку  й можливості 
удосконалення змісту стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткуван-
ня» для першого (бакалаврського), другого 
(магістерського) та третього (освітньо-
наукового) рівнів та розроблено пропозиції 
щодо формування освітнього процесу 
підготовки спеціалістів.

Суспільство чекає на дослідження і розробки вчених, які б забезпечили Україні гідне життя. Інтеграція 
нашої держави у світовий освітній простір потребує всебічної підтримки науки. Це вимагає нового осмис-
лення та творчого опанування здобутків як світової, так і вітчизняної наукової думки. Разом з тим сучасний 
інтелектуальний поступ України має спиратися на власний досвід та знання.

Наука є визначальним чинником життєдіяльності закладу вищої освіти. У ній закладений могутній фактор 
формування потенціалу нації. 

Приємно відзначити, що класич-
ний університет Тернополя з кожним 
роком творчо зростає, презентуючи на 
конференціях, міжнародних вистав-
ках, форумах найвагоміші надбання, 
педагогічні інновації, практику ви-
користання сучасних інформаційних 
технологій у  навчанні, підручники 
нового покоління.

 Відрадно, що молода наука 
демонструє вагомі досягнення ви-
сокий науковий потенціал, можливості та перспективи для росту 
університету.

Упевнений, що спільними зусиллями ми створимо хоро-
ший ґрунт для майбутнього української науки, адже доробки 
науковців класичного університету Тернополя надають унікальну 
можливість переконливо довести суспільству високу ефективність 
наукових напрацювань.

У класичному університеті Тернополя 17 травня  відбулося урочисте засідання науково-
технічної ради Західноукраїнського національного університету, присвячене Дню науки 
в Україні.

Ректор Андрій Крисоватий розпочав зустріч зі щирих вітань: «Я щасливий, що наш 
університет має таких науковців як Ви, і сьогодні я радий вітати Вас із святом науки. Це 
день, коли кожен із нас усвідомлює свій внесок в освіту, і разом з тим наше серце наповнюється 
гордістю, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою. Ви – лице класичного 
університету Тернополя!».

У засіданні взяли участь декани факультетів, директори інститутів, заступники деканів 
факультетів з наукової роботи, завідувачі кафедр, заступники завідувачів кафедр з наукової 
роботи, керівники та працівники наукових підрозділів, члени Ради молодих вчених та Сту-
дентського наукового товариства, викладачі, працівники структурних підрозділів.

Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Зеновій-Михайло Задорожний приєднався 
до привітань й акцентував увагу на досягненнях науковців університету.

У ході засідання було нагороджено вчених університету пам’ятними  подарунками, 
подяками та грамотами за керівництво, виконання та вагомі результати наукових 
досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; за забезпечення високої 
якості видання фахових наукових журналів та збірника наукових праць; за вагомі здо-
бутки професорсько-викладацького колективу у науковій  діяльності навчально-наукових 
інститутів та факультетів;  за вагомі успіхи у науковій діяльності та успішний захист 
докторських дисертацій; за високий рівень організації  та проведення наукових заходів 
на факультеті; за вагомий публікаційний внесок у популяризації наукових здобутків  
університету; за активну участь у виконанні науково-дослідних робіт згідно з договора-
ми на створення науково-технічної продукції і робіт з надання професійних послуг; за 
високий рівень організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  студентсь-
ких наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси і кредит»; за вагомий внесок у підготовку 
студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 
за популяризацію і розвиток молодіжної науки та значний 
внесок у проведення XVIII Міжнародної  науково-практичної 
конференції молодих учених «Економічний і соціальний роз-
виток України в XXI столітті: національна візія та виклики 
глобалізації»; за багаторічну сумлінну діяльність  зі створення, 
збереження в організацію інформаційних  ресурсів університету; 
за плідну роботу в організаційно-методичному супроводі наукової 
бібліотеки ім. Л. Каніщенка; за багаторічну сумлінну роботу 
з організаційного супроводу підготовки науково-педагогічних 
кадрів  вищої кваліфікації; за багаторічну сумлінну роботу з 
організаційного супроводу науково-видавничої діяльності. Горди-
мося науковцями ЗУНУ!

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Професор Андрій КРИСОВАТИЙ: Професор Андрій КРИСОВАТИЙ: “НАУКА Є ВИЗНАЧАЛЬНИМ “НАУКА Є ВИЗНАЧАЛЬНИМ 
ЧИННИКОМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ, ЧИННИКОМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ, 

У НІЙ ЗАКЛАДЕНИЙ МОГУТНІЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ У НІЙ ЗАКЛАДЕНИЙ МОГУТНІЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ!”ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ!”

Науковці класичного університету Тернополя Науковці класичного університету Тернополя 
за вагомі досягнення за вагомі досягнення отримали потримали пам’ятні  ам’ятні  

подарунки, подяки і грамотиподарунки, подяки і грамоти!!

Науковці ЗУНУ Науковці ЗУНУ 
допомагали вдосконалити допомагали вдосконалити 

зміст стандарту вищої зміст стандарту вищої 
освіти в Україні за освіти в Україні за 

спеціальністюспеціальністю
«Облік і оподаткування»! «Облік і оподаткування»! 

Дні науки...Дні науки...
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Третій Міжнародний тиждень зібрав у класичному Третій Міжнародний тиждень зібрав у класичному 
університеті Тернополя науковців університеті Тернополя науковців 

із понад 40 країн світу!із понад 40 країн світу!
Поєднання освіти та навчання, особистісного розвитку і розширення світогляду, 

імплементація ключових міжнародних принципів та стандартів в освітнє й наукове середо-
вище, дружні зустрічі, партнерські відносини, симбіоз заходів, що надихають та зміцнюють 
співпрацю з іноземними партнерами, - усе це поєднує у собі Міжнародний тиждень, що третій 
рік поспіль проходить у Західноукраїнському національному університеті.

Цьогоріч в університеті зібралися партнери з понад 40 країн світу –  Болгарії, Нідерландів, 
Німеччини, Польщі, Данії, Італії, Туреччини, Грузії, Австрії, Китаю, Латвії, Литви, Словач-
чини, Південної Кореї, Чехії, США, Канади… А це засвідчує, що міжнародні комунікації є 
дуже важливими для об’єднання науковців й обміну думками, напрацюваннями.

Ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий, вітаючи присутніх, сказав: «Високоповажні гості! 
Шановні колеги! Дорогі друзі! Сьогодні я маю добру нагоду висловити усім учасникам Тре-
тього Міжнародного тижня вдячність за діалог, який ми ведемо упродовж багатьох років, за 
взаєморозуміння, що нас зближує, й міжнародну освітню, наукову та культурну діяльність.

 Класичний університет Тернополя налаштований на подальше активне зміцнення 
стратегічного партнерства між нашими освітніми установами й зацікавлений у найширшому 
використанні міжнародного потенціалу науковців у подоланні глобальних та регіональних 
викликів. Бажаю усім плідних дискусій, цікавих зустрічей, результативних домовленостей, 
а нашим народам і державам миру, злагоди і процвітання.Будьмо відкритими до змін у 
сучасному світі й спільними зусиллями реалізуймо свої прагнення!»

На адресу ЗУНУ, з нагоди проведення Третього Міжнародного тижня, надійшли вітання 
від Надзвичайного i Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні, Надзвичайного 
і Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні, Надзвичайного і Повноважного 
Посла Литовської Республіки в Україні, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 
Словенія в Україні, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Hiмеччини в Україні, Над-
звичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні, Надзвичайного і Повно-
важного Посла Республіки Таджикистан в Україні, Надзвичайного і Повноважного Посла 
Республіки Узбекистан в Україні.

Упродовж Міжнародного тижня відбувалися численні лекції, воркшопи, тренінги, круглі 
столи, семінари й, уже традиційна, міжнародна конференція.  Сорок п’ять заходів за участі 
двадцяти трьох представників зарубіжжя офлайн та понад 40 учасників онлайн – це  велика 
можливість для наших студентів почути кращих науковців закордону й отримати нові знання. 

Студенти і викладачі ЗУНУ матимуть Студенти і викладачі ЗУНУ матимуть 
змогу стажуватися, навчатися та брати змогу стажуватися, навчатися та брати 

участь у міжнародних проєктах участь у міжнародних проєктах 
на базі Професійної асоціації на базі Професійної асоціації 

медіаторів Болгарії!медіаторів Болгарії!
У рамках Третього Міжнародного тижня відбулося підписання 

угоди про співпрацю між Західноукраїнським національним 
університетом та Професійною асоціацією медіаторів  Болгарії.

«Я радий вітати у класичному університеті Тернополя Елізу 
Ніколову – президента асоціації,  юриста, психолога, сертифікованого 
медіатора, професора  Пловдивського університету «Паїсій Хилен-
дарський». Наші домовленості – це нові можливість для студентів 
та викладачів Західноукраїнського національного університету, які 
матимуть змогу стажуватися, навчатися, брати участь у міжнародних 
проєктах на базі Професійної асоціації медіаторів Болгарії», - зазначив 
ректор Андрій Крисоватий.

 «Найголовнішим напрямом роботи у рамках угоди про співпрацю  буде 
стажування студентів програми «Перемовини та врегулювання конфліктів» 
Західноукраїнського національного університету на базі Професійної 
асоціації медіаторів у  Болгарії вже влітку 2022 року. Після стажування 
студенти отримають сертифікати медіаторів», - сказала Еліза Ніколова.

Співпраця з болгарськими колегами – це новий вектор розвитку 
міжнародних відносин освітнього закладу.

“Класичний університет Тернополя “Класичний університет Тернополя 
має потужний науковий потенціал має потужний науковий потенціал 

й перспективних молодих людей”, - й перспективних молодих людей”, - 
стверджують науковці з Орхуського університету!стверджують науковці з Орхуського університету!

У перший день роботи Міжнародного тижня у Західноукраїнському 
національному університеті відбулася лекція  Б’ярне Рерупа 
Шліхтера, доцента Орхуського університету (Данія) на тему 
«Різноманітність рівня посади в експерименті з викликом цифрових 
інновацій». Науковець поспілкувався зі студентами та викладачами 
навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Богдана 
Гаврилишина.

Після лекції відбулася зустріч з ректором закладу вищої освіти 
Андрієм Крисоватим, де науковці мали змогу поспілкуватися щодо 
розвитку нових векторів співпраці.

Б’ярне Реруп Шліхтер подякував за запрошення відвідати вкотре 
університет й запевнив, що його візит має практичне спрямування, 
а саме: допомогти молодим викладачам з публікаціями закордо-
ном. Б’ярне переконаний, що університет має потужний науковий 
потенціал й перспективних молодих людей.

«Я хочу приїхати до вас через місяць із циклом лекцій для 
студентів, а також запросити викладачів відвідати  Орхуський 
університет», - зазначив пан Шліхтер.

Відбувся третій випуск магістрів освітньої 
програми «Бізнес-інновації».

Ком а н д а  н а вч а л ь н о - н ау к ов го 
інституту «Тернопільська бізнес-школа» 
Західноукраїнського національного 
університету з нетерпінням чекала цього дня. 

Позаду два роки наполегливого навчання, 
цікавих зустрічей та яскравих емоцій, упро-
довж яких юнаки та дівчата генерували ідеї, 
розробляли та валідували бізнес-моделі, ви-
сували та тестували гіпотези, працювали над 
втіленням своїх командних та індивідуальних 
бізнес-проєктів.

Усміхнені й щасливі, впевнені й натхненні 
- це про наших випускників! То ж вітаємо їх й 
бажаємо професійного зростання та невпинного 
поступу!

Магістри освітньої Магістри освітньої 
програми програми 

«Бізнес-інновації» «Бізнес-інновації» 
путівку в життя отримали путівку в життя отримали 

у навчально-науковому у навчально-науковому 
інституті «Тернопільська інституті «Тернопільська 

бізнес-школа»бізнес-школа»

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
Міжнародні новини ЗУНУ...Міжнародні новини ЗУНУ...
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До класичного університету Тернополя, 
на запрошення ректора Західноукраїнського 
національного університету Андрія Крисова-
того, завітав Надзвичайний та Повноважний 
Посол Латвійської Республіки в Україні 
Юріс Пойканс. З нагоди такої події слухачі 
центру офіцерів запасу ЗУНУ урочисто 
підняли прапори Латвійської Республіки 
та України,  прозвучали гімни двох держав.

Звертаючись до університетської 
спільноти, Андрій Ігорович сказав: 
«Високоповажні гості, шановні колеги, 
дорогі студенти! Сьогодні ми відкриваємо 
нова сторінку у літописі Західноукраїнського 
національного університету. Разом із вами 
ми зустрічаємо Надзвичайного та Повно-
важного Посла Латвійської Республіки в 
Україні Юріса Пойканса, який матиме змогу 
поспілкуватися зі студентами, побачити 
університет та його можливості. Саме у цей 
день ми маємо неймовірну нагоду почути 
думки Пана Посла  у сфері євроінтеграційних 
процесів нашої держави та наміри інших 
країн щодо підтримки України. Ми надіємся, 
що із вашою  допомогою ми налагодимо більш 
тісні стосунки із престижними закладами 
вищої освіти Латвії та започаткуємо нові 
вектори співпраці. Нехай усім нам щастить!»

«Для мене велика честь сьогодні бути із 
вами. Приємно відзначити, що ми дружні 
країни та міцні партнери на міжнародній 
арені. Нам важливо підтримувати зв’язок 
між студентами та професорами, тому я впев-

 У класичному університеті Тернополя 
відбулося підписання  меморандуму про 
взаєморозуміння між Західноукраїнським 
національним університетом та Громадсь-
ким об’єднанням «Молоді реформатори» 
(Азербайджан).

Ректор Андрій Крисоватий та Голо-
ва об’єднання Фарид Шахбазли у рамках 
співробітництва домовилися про організацію 
спільних конференцій, симпозіумів і конгресів, 
участь у програмах обміну студентами, 
співробітниками, дослідниками, популяризацію 
українського університету в Азербайджані та 
розширення й поглиблення змісту їх наукової, 
освітньої і практичної діяльності.

Андрій Ігорович зазначив: «Сьогодні ми 
спрямовуємо наші зусилля на створення но-
вих перспектив юнакам та дівчатам, адже ме-
морандум про взаєморозуміння відкриває нові 
можливості для університету. Міжкультурний 
обмін, інноваційність і професійна підготовка 
молоді - наша головна мета».

«Україно-Азербайджанська співпраця 
– це не просто ефективний обмін досвідом, 
а й нестримне бажання зростати та 
змінюватися», - сказав Фарид Шахбазли.

Азербайджан та Україну поєднують 
історична дружба та стратегічне партнерство. 

Обидві держави тісно підтримують 
один одного на усіх рівнях взаємодії. Голо-
ва об’єднання Фарид Шахбазли запросив 
ректора Андрія Крисоватого відвідати 
мальовничу країну вічного вогню.

Міжнародні новини ЗУНУ...Міжнародні новини ЗУНУ...
На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні 
Юріс Пойканс прочитав відкриту лекцію Юріс Пойканс прочитав відкриту лекцію 

студентам класичного університету Тернополя!студентам класичного університету Тернополя!

нений, що це лише перший крок до великого успіху. Ми зробимо усе можливе для співпраці 
українських та латвійських університетів. Слава Україні!», - зазначив Пан Посол.

Гості продовжили роботу у залі засідань Вченої ради ЗУНУ, де  Надзвичайний та По-
вноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс прочитав лекцію та 
поспілкувався із молоддю. Юнаки та дівчата цікавилися комунікацією та взаєминами між 
країнами, стратегічними намірами двох держав, дипломатичним етикетом та культурними 
й освітніми реформами.

Західноукраїнський національний університет – це університет із  європейськими 
цінностями та великими можливостями.

Україно-Україно-
Азербайджанська Азербайджанська 

співпраця – співпраця – 
це нові перспективи це нові перспективи 

для студентської для студентської 
молоді!молоді!

Ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий із робочим візитом відвідав 
Університет Мармара (м.Стамбул), який упродовж 124-х років є одним із найстаріших та провідних 
закладів вищої освіти у Туреччині, де навчається більше 80 000 студентів, у тому числі іноземні 
юнаки й дівчата із 130 країн.

У ході роботи було підписано угоду про співпрацю між Західноукраїнським національним 
університетом та Університетом Мармара. Сторони домовилися про спільну реалізацію 
проєктів, проведення просвітницької діяльності , обмін студентами й викладачами, а також про 
популяризацію української та турецької мови.

Ректор Андрій Крисоватий зазначив: «Сьогодні ми відкриваємо нові кордони міжнародної 
співпраці, і мені надзвичайно приємно, що разом із колегами Університету Мармара впевнено 
долаємо усі виклики сьогодення. Це свідчить, що для нас важливо зміцнювати, розширювати 
та вдосконалювати освітній рівень, впроваджувати, реалізовувати та створювати інноваційні 
платформи для наших студентів. Я переконаний, що наші можливості безмежні, адже спільними 
ідеями, цінностями і сміливими кроками ми досягнемо бажаного результату!» 

 «Міжкультурна інтеграція, формування освітнього, наукового та комунікаційного підґрунтя 
сприятиме успішній діяльності наших закладів вищої освіти»,- сказав ректор Ерол Озвар.

Західноукраїнський національний університет Західноукраїнський національний університет 
та Університет Мармара - нові вектори та Університет Мармара - нові вектори 

міжнародної співпраці!міжнародної співпраці!

Викладачі й студенти факультету фінансів та обліку – у рамках Третього Міжнародного тижня 
у Західноукраїнському національному університеті – організували і провели надзвичайно цікаву 
і веселу англомовну гру «WUNU FUN». У  холі класичного університету Тернополя  всі охочі от-
римали «financial prediction» та  спілкувалися на різні теми, адже молоді люди мають амбітні цілі 
та неординарні  захоплення…

«WUNU FUN» «WUNU FUN» 
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СХОДОЗНАВСТВО - СХОДОЗНАВСТВО - 
нова освітня програма в класичному нова освітня програма в класичному 

університеті Тернополяуніверситеті Тернополя
Вперше в Україні оголошено набір 

на освітню програму «Сходознавство» в 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» 
у Західноукраїнському національному 
університеті. Ця освітня програма відкриває 
безліч можливостей для студентів. 

Перш за все - це вивчення східних 
мов. Уже на першому році навчання 
обов’язковою мовою буде турецька, а 
другою мовою – англійська.  З трав-
ня по червень в Західноукраїнському 
національному університеті працювали 
Студії тюркології, на яких студенти вже мали можливість пройти початковий 
курс турецької мови. За результатами офіційного візиту Надзвичайного і По-
вноважного Посла Турецької Республіки в Україні в ЗУНУ університет отримав 
підручники з вивчення турецької мови. З другого курсу студенти даної освітньої 
програми зможуть обирати другу східну мову – арабську, перську, іврит, китайсь-
ку та ін.  Після першого курсу приємним бонусом буде навчання у літній мовній 
школі, що дозволить студентам програми підвищити рівень володіння турець-
кою мовою та вдосконалити комунікаційні навички у мовному середовищі. 
Аналогічні мовні школи передбачені й для інших східних мов. 

По-друге, дана освітня програма отримала підтримку у дипломатичних установ, 
що дасть можливість студентам проходити стажування та брати участь у дипломатич-
них турах. По-третє, випускники освітньої програми «Сходознавство» затребувані на 
ринку праці. Україні потрібні фахівці з міжнародних відносин, які матимуть знання 
з історії, культури, економіки, соціально-політичних питань країн Сходу.  Завдяки 
міждисциплінарності, освітня програма «Сходознавство» формує знання та унікальні 
навички у студентів.

У зовнішній політиці Україна зорієнтована на багатовекторну співпрацю з 
країнами Сходу. І як свідчать тренди останніх років, значимість східного вектору 
лише зростатиме.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Міжнародні новини...Міжнародні новини...

Для слухачів, які опановували мову на курсах з вивчення державної мови 
підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства класичного 
університету Тернополя, 12 липня завершився навчальний рік.Дев’ятнадцять 
юнаків та дівчат з Руанди, Сьєрра-Леоне, Нігерії, Узбекистану, Гани та Індії 
підтвердили рівень володіння українською мовою відповідно до програми курсу 
та отримали сертифікати. З вітальним словом до випускників звернулася про-
ректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ (міжнародна діяльність) Оксана 
Десятнюк, яка наголосила, що отримані під час навчання знання стануть 
добрим початком для подальших звершень.

Приємно зазначити, що більшість слухачів обрали для продовження навчання 
Західноукраїнський національний університет! 

Вітаємо випускників та бажаємо подальших успіхів, втілення у життя всіх 
задумів та мрій!

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

ІНОЗЕМЦІ У ЗУНУ ВИВЧАЮТЬ ІНОЗЕМЦІ У ЗУНУ ВИВЧАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКУ МОВУ!УКРАЇНСЬКУ МОВУ!

У Західноукраїнському національному університеті вже втретє стартував 
інноваційний інтерактивний університетський курс із громадянської освіти від IFES 
в Україні - Демократія: від теорії до практики. 

Цьогоріч я і наші студенти другокурсники спеціальності «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» маємо унікальну можливість 
опановувати курс не лише через інтерактивні форми навчання, але й у цифровому 
форматі відеолекцій, подкастів, анімацій, інфографік. Персоналізована платформа 
курсу Демократія: від теорії до практики була розроблена з елементами гейміфікації 
відповідно до побажань нового покоління студентів та викладачів. Цей курс був 
розроблений IFES в Україні разом з EdEra за підтримки USAID Україна (USAID 
Ukraine), Міністерства міжнародних справ Канади (Embassy of Canada in Ukraine) 
та британської допомоги від уряду Великої Британії (British Embassy Kyiv).

Керівник курсу - Наталія КРАВЧУК, д.е.н., професор 
кафедри міжнародних відносин та дипломатії ННІМВ ім. Б.Гаврилишина

Демократію Демократію вивчаємо вивчаємо у демократичний спосібу демократичний спосіб

“Світ - це книга, - стверджував святий Августин Аврелій. - “Світ - це книга, - стверджував святий Августин Аврелій. - 
І хто не подорожував по ньому, - прочитав у ній лише одну сторінку”!І хто не подорожував по ньому, - прочитав у ній лише одну сторінку”!

Мандри з року у рік кличуть романтиків у гори, на море, у степи і на острови... Однак, якими би прекрасними не були краєвиди, мандрівники змушені і ночу-
вати, і харчуватися...  І саме тут виходять на передній план фахівці з міжнародного туризму та готельного бізнесу, яких навчають у класичному університеті 
Тернополя і які впевнено і мудро ведуть свої бізнесові справи.

Цьогоріч, задля якісного навчання та досягнення затребуваних професійних компетентностей даного 
фаху зі спеціальності 241 «Готельно ресторанна справа», освітня про-
грама: «Міжнародна готельно ресторанна індустрія» та 242 «Туризм» 
освітня програма «Міжнародний туризм», наші студенти приїхали 
до нас з усіх куточків України. 

Ми надзвичайно раді бачити усіх їх в стінах рідного ЗУНУ! А 
викладачі кафедри міднародного туризму і готельного бізнесу, у свою 
чергу, докладуть максимум зусиль, щоби наша молодь усвідомила, що 
уже стала на правильний шлях до власного успіху, обравши фах до 
душі в одному із кращих закладів вищої освіти України!  

Пишаємося нашими студентами!
Віталій ОХОТА, доцент кафедри  міжнародного 

туризму і готельного бізнесу ННІМВ ім.Б.Гаврилишина

ББренд-амбасадори спеціальності ренд-амбасадори спеціальності 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії»та регіональні студії»

Відбулася урочиста посвята першокурсників кафедри міжнародних 
відносин та дипломатії ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина. 

Спочатку студенти відвідали Збаразький замок, ознайомилися з його 
історією, оглянули експозиції кімнат та дізнались багато корисної інформації 
щодо розвитку дипломатичних відносин. А потім студентів чекали музичні 
розваги, веселі конкурси, ігри та складання Обіцянки молодого дипломата. 

Щасливі, радісні та усміхнені члени Клубу молодих дипломатів отримали 
настанови старшокурсників та щирі побажання наставників. 

З незабутніми враженнями студенти вирушили додому. Тепер кожен із 
них з впевненістю може сказати, що він – бренд-амбасадор спеціальності 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»!

Оксана ТУЛАЙ, д.е.н., професор, в.о завідувача кафедри 
міжнародних відносин та дипломатії ННІМВ ім. Б. Гаврилишина
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«Сміливість - перша з людських якостей, бо вона робить мож-
ливими все інше», - В. Черчілль.

Так, саме сміливих, самодостатніх та надзвичайно харизматич-
них людей об’єднала перша в Україні міжнародна освітньо-наукова 
магістерська програма «Перемовини та врегулювання конфліктів»!

Ця програма є унікальною інноваційною моделлю взаємодії трьох 
напрямів, академічного переплетення психології, політології та менед-
жменту, яка не має аналогів в Україні та дозволяє студентам вільно 
будувати власні міждисциплінарні навчальні траєкторії, а також набу-
вати необхідних практичних навичок ненасильницького спілкування.

Поштовхом для створення даної освітньо-наукової програми стало 
прагнення здійснити інноваційний внесок, своєрідний освітній прорив 
у суспільні трансформації в Україні через започаткування підготовки 
висококласних фахівців нової формації «Master Conduct Negotiation», які 
у своїй діяльності спиратимуться на теоретико-практичний досвід так 
званого академічного перехрестя та професійно володітимуть портфе-
лем ключових компетенцій використання інтерактивних інструментів 
і нових підходів до успішного ведення політичних (дипломатичних), 
військових, торговельних, гуманітарних та кризових перемовин в 
екстремальних умовах. 

«Програма готуватиме нових лідерів-миротворців не лише для 
України, а й світу, які в своїй професійній діяльності орієнтуватимуться 
на моральні цінності та принципи, психологічні техніки та закони; 
які готові через інноваційну діяльність, спираючись на розуміння 
міждисциплінарних зв’язків, здійснити власний внесок в трансформацію 
суспільно-політичного життя в Україні та за її межами.

Сміливих, самодостатніх та надзвичайно харизматичних людей об’єднала Сміливих, самодостатніх та надзвичайно харизматичних людей об’єднала 
перша в Україні міжнародна освітньо-наукова магістерська програма перша в Україні міжнародна освітньо-наукова магістерська програма 

«Перемовини та врегулювання конфліктів»!«Перемовини та врегулювання конфліктів»!

У межах Третього Міжнародного тижня відбулося відкриття  
наукової школи професора Анатолія Саченка. 

Ректор Західноукраїнського національного університету Андрій 
Крисоватий звернувся до присутніх: «Я пишаюся тим, що у класич-
ному університеті Тернополя працюють такі науковці як професор 
Анатолій Саченко. Він є автором понад 570 наукових праць і більше 
100 патентів. Понад 228 наукових праць індексовані в Web of Science та 
Scopus, з 1099 цитуваннями та індексом  Hirsch 20. Науковий керівник 
та консультант 21 кандидатської і трьох докторських дисертацій, за-
хищених  здобувачами-українцями та іноземцями».  

Анатолій Олексійович  – засновник галузевої науково-дослідної 
лабораторії автоматизованих систем збору і обробки інформацій, 
трансформованої у 2004 році в НДІ інтелектуальних комп’ютерних  
систем, підпорядкованого ЗУНУ та Інституту кібернетики ім. 
В.М.Глушкова НАН  України, що отримав світове визнання, також за-
сновник Українсько-американської програми з комп’ютерних наук та 
Українсько-німецького навчально-дослідницького центру, засновник студентської філії об’єднаного відділення обчислювального інтелекту і 
приладобудування міжнародного інституту електротехніків та електронників ІЕЕЕ, засновник міжнародної конференції «IEEE International 
Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications»( IDAACS) з 2001, що неодноразово 
отримувала відзнаки ІЕЕЕ та міжнародного  наукового журналу  «Комп’ютингу»,  індексованого науко-метричною базою Scopus. Радник 
студентської філії і заступник керівника  об’єднаного відділення обчислювального інтелекту і приладобудування міжнародного інституту ІЕЕЕ.

Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 58.082.02 
ЗУНУ і член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 35.052.08  Національного університету «Львівська політехніка».

Має почесне звання «Заслужений винахідник України» (1992 р.) і «Почесний професор університету» (2016 р.), нагороджений Подякою МОН 
України (2020 р, Грамотою Тернопільської ОДА (2006 р.). У даний час є науковим керівником НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем, де 
виконано більше 25 міжнародних проектів за програмами INTAS, CRDF, STCU, NSF, HATO, FP7, DAAD. Керівник команди НДІ ІКС-ЗУНУ 
в рамках діючого проекту Erasmus + Cross-domain Competences for Health and Safe Work in the 21st Century (WORK4CE) та проекту Virtual 
Master Cooperation Data Science (ViMaCs) за програмою DAAD. 

Керівник міжнародної конференції «IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology 
and Applications», яка проводиться що два роки з 2001. Почесний голова міжнародного симпозіуму «IEEE International Symposium on Wireless 
Systems within the IDAACS Conferences», який проводиться з 2012 року.  

Професор Анатолій Саченко поспілкувався із студентами та викладачами, обговорив із присутніми виклики сьогодення, які потребують 
нових рішень, окреслив свої наміри у науковій царині та виловив усім вдячність за зустріч.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Наукова школа професора Наукова школа професора 
Анатолія СаченкаАнатолія Саченка

Пишаюся, що саме Західноукраїнський національний університет 
започаткував таку новітню програму, адже ми будуємо майбутнє!» - 
сказав ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий.

«Оскільки програма є міжнародною, навчальні дисципліни чита-
тимуться українською та англійською мовами кращими викладача-
ми класичного університету Тернополя та іноземними практиками. 
Налагоджено співпрацю з іноземними партнерами, університетами, 
установами, організаціями Сполучених Штатів Америки, Болгарії, 
Нідерландів, Грузії, Австрії, де студенти програми будуть проходити 
стажування, брати участь у літніх школах, опановуватимуть найкра-
щий світовий професійний досвід», - ділиться успіхами натхненник та 
керівник програми Вадим Рахліс.

Долучилися до презентації програми голова Наглядової ради 
класичного університету Тернополя, голова правління Української 
міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей, керівник програми 
«Перемовини та врегулювання конфліктів», професійний перемовник, 
кандидат педагогічних наук, президент Міжнародної палати з вирішення 
спорів, медіатор Вадим Рахліс, професор Університету митної справи 
та фінансів, експерт ПРООН з питань освіти, медіатор, радник митної 
служби 1-го рангу Олена Павленко, голова Асоціації медіаторів Болгарії, 
юристка, психологиня, сертифікована медіаторка Еліза Ніколова, пре-
зидент Асоціації медіаторів Грузії, Голова Освітньої ради Грузинської 
колегії адвокатів, акредитований медіатор Центру ефективних способів 
вирішення спорів у Лондоні Іраклі Кандашвілі. На зустріч приїхали 
абітурієнти з Києва, Дніпра, Одеси, Рівного, Хмельницького.

Приємно, що голова наглядової ради Західноукраїнського національного 
університету Анатолій Гулей не тільки координує роботу університету, а й 
сам бере участь у заходах класичного університету Тернополя.

Підсумовуючи роботу учасників зібрання, пан Анатолій зазначив: 
«Бажаю усім цікавого навчання, плідних зустрічей, натхнення для опа-
нування практичних навиків та самореалізації. Спостерігайте за тим, як 
працюють кращі перемовники, переймайте досвід та вдосконалюйтеся. 
Немає чарівної палички, яка забезпечить вам омріяну угоду і захистить 
на 100% від небажаних результатів. Єдине, що вам потрібно, – навчитися 
добре виконувати свою роботу, тому що ніщо не вражає настільки, як за-
служена репутація справжнього професіонала. Станьте найкращими!»

 Тож, створення нової формації фахівців «Master Conduct Negotiation» 
- це не романтична мрія, а нагальна потреба і чітка мета. Адже сьогодні 
Україна, як ніколи, потребує висококласних фахівців миротворців.

Оксана КОВАЛЬ, директор навчально-наукового інституту 
комунікацій ЗУНУ, співзасновник та гарант програми Перемовини та 

врегулювання конфліктів, к. пед. н., доцент
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«Сучасні детермінанти фіскальної «Сучасні детермінанти фіскальної 
політики: локальний та політики: локальний та 

міжнародний вимір»міжнародний вимір»
У Західноукраїнському національному університеті відбулася 

IV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні 
детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний 
вимір», яка приурочена Третьому Міжнародному тижню.

Із вітальним словом до учасників звернувся ректор класичного 
університету Тернополя Андрій Крисоватий: «Сьогодні я радий вітати 
у нашому університеті учасників міжнародної конференції. Темати-
ка нашого наукового заходу є на часі, адже турбулентність у царині 
фіскальної політики як у національному, так і у світовому масштабах 
засвідчує наявність невирішених проблем узгодженості постулатів 
наукового підґрунтя трансформації і розвитку інституту держави. 
Кризові явища і пандемія в останні роки розкрили неефективність 
фіскальних моделей державотворення. Тому актуальними сьогодні 
є вектори активізації зусиль науковців і практиків, спрямованих на 
вирішення проблем, яким присвячена сьогоднішня конференція».

Проводячи традиційно у межах Міжнародного тижня цей захід, наш 
університет виходить із того, що кооперація з науковцями інших країн 
та закладів вищої освіти України має вагомий позитивний вплив на 
формування новелізаційних тенденцій сучасної фіскальної політики. 

Наука не в змозі розвиватися без обміну досвідом між різними науко-
вими школами та пошуку можливостей для апробації та впровадження 
результатів досліджень. Тому приємно, що у цьогорічній конференції 
беруть участь науковці з закордонних університетів-партнерів, а також 
науковці з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Івано-Франківська, 
Луцька, Чернівців, Вінниці, Мелітополя.

Ця зустріч – унікальна можливість для фахівців з різних міст 
України та зарубіжжя зібратись разом і обговорити актуальні пи-
тання розвитку фіскальної політики, отримати неоціненний досвід.

Програма конференції є надзвичайно цікавою та різноманітною. 
Проблематика, що визначає теми виступів учасників конференції, 
актуальна як для академічної науки, так і для практичної діяльності. 
Наука та практика – це дві взаємопов’язані сфери. Тому дуже приємно, 
що сьогодні присутні практики, які готові поділитися своїм досвідом.

Учасники працювали у 8 секціях, серед яких: нові підходи до 
управління публічними фінансами, глобальні тренди сучасного 
банківського та страхового бізнесу, сучасні пріоритети розвитку 
фінансів домогосподарств тощо. Присутні обговорили питання впро-
вадження сучасних наукових поглядів та підходів у сферу фіскальної 
політики, окреслили спільні вектори для визначення сучасних 
детермінант фіскальної політики.

Переконані, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть 
новий імпульс подальшому розвитку фінансової науки та практики.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Вісті з факультету фінансів та обліку ЗУНУ...Вісті з факультету фінансів та обліку ЗУНУ... Віхи історії...Віхи історії...

ГУ ДПС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області та 
музей податкової служби відвідали музей податкової служби відвідали 

студенти кафедри фінансового студенти кафедри фінансового 
контролю та аудитуконтролю та аудиту

Студенти кафедри 
фінансового контро-
лю та аудиту освітньо-
професійної програми 
«Аудит і аналіз бізнесу» 
разом із кураторами - 
к.е.н., доцентом Окса-
ною Черешнюк та к.е.н., 
доцентом Марією Ше-
стерняк відвідали Го-
ловне управління ДПС у 
Тернопільській області та 
музей податкової служби.  
Майбутні аудитори та 
аналітики ознайомилися 

із минулим й сьогоденням податкової служби, з її традиціями і до-
сягненнями, розглянули фотостенди, приурочені робочим будням 
податківців Тернопільщини, їхні нагороди та кубки за спортивні 
досягнення, а також службову форму. Юнакам і дівчатам проде-
монстрували грошові купюри різних часів, які діяли на території 
сучасної України й унікальну копію старовинної української гривні, 
виготовлену зі срібла.

 Також молодь ознайомилася із роботою Центру обслуговування 
платників Тернопільської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області. 
Екскурсію для них провели головний державний інспектор відділу 
комунікацій Олеся Мацех та начальник Тернопільської ДПІ Воло-
димир Гузенков, які розповіли про особливості роботи, послуги, що 
надаються, електронні сервіси ДПС, зокрема електронний кабінет, 
який дає можливість отримувати необхідні послуги онлайн.

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

V Всеукраїнські наукові читання V Всеукраїнські наукові читання 
пам`яті С.І. Юрія були приурочені пам`яті С.І. Юрія були приурочені 

50-річчю кафедри фінансів!50-річчю кафедри фінансів!

В університеті відбулася знакова подія – V Всеукраїнські наукові 
читання пам`яті С.І. Юрія, приурочені 50-річчю кафедри фінансів.

У наукових читаннях взяли участь студенти, слухачі магістратури, 
докторанти, викладачі, науковці та запрошені гості, які висловили 
та обґрунтували власні думки щодо актуальних питань фінансової 
теорії та практики.

Привітав академічну спільноту ректор університету, професор 
Андрій Крисоватий: «Вітаю усіх з ювілейною датою, що об’єднала ми-
нуле, сьогодення й майбуття. Упевнено крокуючи нелегкою дорогою, 
творячи свою історію, багату на яскраві події і знакові постаті, колектив 
кафедри фінансів ім. С. І. Юрія з гордістю зустрічає 50-річчя від дня за-
снування. Результати Вашої праці з кожним роком набувають особливої 
ваги. Пройшовши славний шлях становлення і розвитку, Ви зберегли 
академічні традиції, зміцнили навчально-методичну базу, сформува-
ли нове покоління науковців, стали невід’ємною частиною літопису 
Тернопільського національного економічного університету. Міцні 
підвалини успішної наукової та освітньої діяльності кафедри заклав 
відомий вчений-економіст, доктор наук, професор, ректор 2002-2012 рр 
Сергій Ілліч Юрій. Він був для усіх нас мудрим наставником, добрим 
порадником, який зробив вагомий внесок у становлення та розвиток на-
шого закладу вищої освіти. Його справу натхненно продовжують науковці 
та студенти університету. Ми пишаємося тим, що головним пріоритетом 
у діяльності колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих 
економістів-фінансистів, які є елітою нашої держави».

 Винуватців свята привітав декан факультету фінансів та обліку, 
к.е.н., доцент Андрій Кізима. З багатим історичним минулим і 
чудовими традиціями кафедри фінансів ім. С.І. Юрія присутніх оз-
найомила завідувач кафедри, д. е. н., професор, Почесний професор 
університету Ольга Кириленко. Щирі слова привітання звучали і від 
колективів дружніх кафедр факультету в особі їх завідувачів: д.е.н., 
проф. завідувача кафедри фінансового менеджменту і страхування 
Кнейслер О. В., к.е.н., доц., завідувача кафедри  податків та фіскальної 
політики Луцика А. І., д.е.н., проф. завідувача кафедри банківського 
бізнесу Дзюблюка О.В., к.е.н., доц., завідувача кафедри обліку і опо-
даткування Починок Н. В. та в.о. завідувача кафедри економічної 
експертизи та аудиту бізнесу д.е.н., проф. Лучка М.Р.

Наукове життя кафедри не стоїть на місці. І от уже студенти, 
які свого часу були випускниками кафедри фінансів, успішно при-
множують здобутки фінансової школи, реалізуючи їх на практиці. 
Це, Гринчишин П.С. – начальник Головного управління Державної 
казначейської служби у Тернопільській обл. та Зварич О.П. – заступник  
начальника Головного управління Державної казначейської служби 
у Тернопільській обл., Казимирів О.Б. – начальник фінансового 
управління Тернопільської районної державної адміністрації, які 
також розділили радість святкування ювілею рідної кафедри.

Не приборкати час, не відкликати років, не змінити задуму Твор-
ця. Але можна залишити на життєвій дорозі добрий слід, щоб десятки 
і сотні послідовників продовжили добру справу, якій було присвячено 
кожну хвилину буття. Таким керівником кафедри фінансів був Сергій 
Ілліч Юрій. Багато років Сергію Іллічу допомагала к.е.н., доц. Без-
губенко Л. М., яка у цей святковий день з щемом у серці поділилася 
спогадами про рідну кафедру. Викладачі кафедри фінансів ім. С.І. 
Юрія дуже люблять студентів, бо вважають, що саме молодь може 
зробити нашу державу багатшою, кращою та справді вільною і не-
залежною. І студенти відповідають взаємністю, у цей святковий день  
особливі слова вдячності вони висловили усім колишнім і теперішнім 
працівникам кафедри, а також підготували музичний дарунок.

Розпочавши 50 років тому свою історію з чистого аркуша, нині 
кафедра фінансів ім. С. І. Юрія пишається значними здобутками. Мо-
жемо із впевненістю сказати, що сьогодні вона належить до найбільш 
авторитетних і вагомих структурних підрозділів університету, не 
лише на високому рівні забезпечує навчальний процес і наукові 
дослідження, а й стала своєрідним регіональним науково-методичним 
центром у галузі економічної освіти.

Колектив кафедри фінансів ім. С.І. Юрія щиро дякує усім, 
хто розділив святкову радість ювілею за щирі привітання і побажання.
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ТЕРНОПОЛЯ ВИКЛАДАЧІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ТЕРНОПОЛЯ ВИКЛАДАЧІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА 
ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ І ДУШІ!ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ І ДУШІ!

На засіданні Вченої ради ректор Західноукраїнського 
національного університету Андрій Крисоватий вручив 
відзнаку «Почесний професор університету» кандидату 
економічних наук, доценту кафедри міжнародного туриз-
му і готельного бізнесу Володимиру Мазуру. 

В. С. Мазур народився 26 вересня 1955 року у 
Тернополі. У 1973 р. закінчив Тернопільську СШ №10, 
у 1978 році - Львівський політехнічний інститут за 
спеціальністю „Технологія машинобудування, верстати 
та інструменти», у 1989 році - Тернопільський фінансово-
економічний інститут за спеціальністю „Організація і 
планування зовнішньоекономічної діяльності», у 1991 
- закінчив Тернопільський інститут народного госпо-
дарства за спеціальністю „Планування промисловості».

Працював на промислових підприємствах ТРЗ 
«Оріон» та ДНТП «Сатурн», де пройшов шлях від 
інженера до заступника генерального директора.

З 1992 року працюю на кафедрі менеджменту, спочат-
ку  - за сумісництвом, а з 2000 року - на постійній основі.

- Володимире Степановичу, відомо, що 
вчитель/викладач це не той, хто вчить, а у кого 
вчаться. Хто вчиться у Вас? 

-  Про це, мабуть, краще хай розповідають 
студенти і випускники класичного 
університету Тернополя... Я ж лише можу 
сказати про своїх аспірантів. Наприклад, 
мій перший аспірант Микола Городецький 
став кандидатом економічних наук у 2020 
році. Він отримав на нашій кафедрі ступінь 
«бакалавра», «спеціаліста», «магістра». І ми 
разом проходили цей шлях. Друга аспірантка 
- Оксана Галько  навчається на ІІ курсі 
аспірантури. 

-  Студенти – народ цікавий, креативний, 
інколи навіть дещо непередбачуваний… Чи 
можете згадати несподівані випадки, які 
траплялися в лекційних аудиторіях?

- Цікава і досить несподівана ситуація 
була в аудиторії, коли я викладав на 
факультеті банківського бізнесу. Тоді за 
однією партою сиділи батько і син. Це було 
чудово, адже вчитися ніколи не пізно. Батько 
краще вчився і отримав на іспиті відмінну 
оцінку, а син – добру оцінку і усвідомлення, 
що йому ще потрібно підтягуватись до рівня 
знань свого тата.

А якось, на дисципліні фінансовий ме-
неджмент, я розповідав студентам про три 
види економік: командно-адміністративну, 
ринкову, змішану. І раптом одна студент-
ка (тоді вона була заступником головного 
бухгалтера підприємства у м. Новово-
линськ) повідомила, що є ще четвертий 
вид – «економіка вражень». Я сказав, що 
немає економіки вражень, але, водночас, 
попросив дозволу подумати з відповіддю до 
наступного  заняття... На наступний день, в 
лекційній аудиторії,  ми зі студентами, умовно, 
«випили каву тричі» і заплатили за неї різну 
ціну, відповідно зрозумівши, за що конкрет-
но платимо.  Відповідь прийшла сама – за 
«враження».

- Так, усе має свою ціну… Як на мене, то 
найціннішою є вдячність серця. Володимире 
Степановичу, кому би Ви сьогодні хотіли 
подякувати – від щирого серця? 

- У мене було чимало наставників: у 
політехнічному - Поліщук А.Г., Гевко Б.М., 
в економічному - Тибінь А.М., Савельєв 
Є.В., Юрій С.І., Устенко О.А., Куриляк В.Є.., 
яким буду вдячний, допоки моя свідомість 
буде зі мною.

Також я надзвичайно вдячний рек-
тору Західноукраїнського національного 
університету Андрію Ігоровичу Крисоватому 
за можливість працювати так, як велить 
моє серце і душа, і за гідне пошанування 
моєї праці.

- Хтось із великих сказав, що успіху 
досягає той, у кого є життєве кредо…

-  Моє життєве кредо - «Гідність і честь!». 
- Останніми роками багато говориться 

про виховання підростаючого покоління... Во-
лодимире Степановичу, Ви – багатодітний 
батько чудових синів... Чого бажаєте 
своїм дітям і дітям України і чи можете 
поділитися власним досвідом виховання?

- Бажаю, щоби і мої діти, і діти всієї 
України були здорові, щасливі і гідно жили 
на своїй рідній землі. Щодо виховання... 
Говорити – це добре. Однак бажано, щоби 
виховання молоді перепліталося з працею. 
Але праця має бути чесною і для душі. Мій 
батько завжди говорив: «Ніхто і ніщо так не 
виховує людину, як праця на землі»! 

- Золоті слова! Тоді руки пахнуть хлібом... 
Саме такими були руки мого тата – шорсткі 
від праці і найлагідніші у світі... А чого Вам 
найбільше хочеться у житті?

- Хочеться, щоб усі люди поважали і 
відчували руки, які пахнуть хлібом. Руки, 
які турбуються про житницю країни – 
українське село. Бо село, я впевнений, – це 
сутерини нашої держави. Піднімемо село 
- піднімемо Україну!

- Дай нам, Боже! Володимире Степано-
вичу, як гадаєте, чого не вистачає Україні, 
щоби зайняти свою гідну нішу у Європейській 
спільноті...

- Україна займе свою гідну нішу у 
Європейській спільноті тоді, коли кожен 
із нас – українців – прагнутиме єдності, 
житиме чесно - на засадах національної 
психології, шануючи національні цінності, 
дбаючи про соціально-економічний розви-
ток та примножуючи духовні цінності. Слава 
рідній Україні! 

- Героям Слава!
Розмовляла Марія БАЛІЦЬКА, головний 

редактор газети «Університетська думка»

Класичний університет Тернополя 
відкриває нові можливості для студентів 
вишу та професорсько-викладацько-
го колективу. У Західноукраїнському 
національному університеті урочисто  
підписано меморандум про співпрацю із 
Університетом національностей Гуансі 
(Китайська Народна Республіка).  

У межах партнерства сторони домо-
вилися про організацію спільних заходів, 
мобільність, вдосконалення та підвищення 
рівня освітнього процесу, обмін публікаціями 
та науково-дослідною інформацією, а також 
популяризацію культури наших народів.

Ректор Андрій Крисоватий наголосив: 
«Українсько-китайські відносини щоразу 
переходять на новий рівень. Сьогодні ж ми 
підписуємо меморандум про співпрацю, 
який засвідчує те, що ми готові до змін в 
освітньому процесі. Разом із китайськими 
колегами ми відкриваємо нові кордони для 
студентів та професорсько-викладацького 
колективу, адже тепер молодь нашого за-
кладу вищої освіти навчатиметься у Китаї, 
а іноземні юнаки й дівчата у нас. Свіжі 
погляди, цікаві ідеї й проєкти, інновації та 
відкритість – це ключ до успіху!»

Зі сторони Університету національностей 
Гуансі були присутні: Се Шангу – професор, 
доктор, ректор університету; Цуй Сяолінь – 
професор, доктор, проректор університету; 
Чжоу Яньсянь – професор, доктор, декан 
інституту міжнародної  освіти  університету; 
Чжан Сіньлей – заступник директора відділу 
міжнародного співробітництва та обміну 
університету,  Ван Ітан – голова комітету 
управління справами ЗУНУ у Китаї; Ван 
Цяньвень – заступник керівника пред-
ставництва ЗУНУ у Китаї; Чжоу Інхуей 
– керівник офісу ЗУНУ у провінції Гуансі.

«Західноукраїнський  національний 
університет є престижним  освітнім за-
кладом, і мені надзвичайно приємно, що 
ми разом розпочинаємо активну наукову й 
академічну діяльність, спрямовуючи наші 
сили на розвиток українсько-китайських 
відносин», - зазначив ректор Се Шангу.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Нові можливості для Нові можливості для 
студентів та професорсько-студентів та професорсько-
викладацького колективу викладацького колективу 
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У залі засідань Західноукраїнського 
національного університету (ЗУНУ) 
відбувся міжнародний круглий стіл на 
тему «Трансформація бухгалтерсько-
го обліку, аналізу та контролю в умовах 
соціально-економічних викликів». Цей 
захід був приурочений 50-річному ювілею та 
досвіду активної діяльності кафедри обліку 
і оподаткування факультету фінансів та 
обліку Західноукраїнського національного 
університету в освітній та науковій сфері 
України і світу.

З вітальним словом до учасників 
міжнародного круглого столу звернувся про-
ректор з наукової роботи Західноукраїнського 
національного університету, доктор 
економічних наук, професор Зеновій-
Михайло Задорожний, який також, від 
імені адміністрації ЗУНУ,  вручив відзнаки 
працівникам цієї кафедри.

Вітальне слово від імені міського голови 
Тернополя Сергія Надала виголосив на-
чальник управління стратегічного розвитку 
міста Юрій Дейнека. За дорученням міського 
голови він також вручив грамоти і цінні по-
дарунки ветеранам кафедри.

Заступниця начальника управління 
освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації (ТОДА) Ганна 
Зварич також привітала колектив кафе-
дри обліку і оподаткування від обласної 
адміністрації та вручила грамоти від імені 
обласного управління освіти і науки.

Ювілярів вітали декан факультету 
фінансів та обліку, кандидат економічних 
наук, доцент Андрій  Кізима та завідувачі 
кафедр факультету і суміжних кафедр інших 
факультетів університету.

Презентацію кафедри обліку і оподатку-
вання ЗУНУ здійснила виконувачка обов’язків 
завідувачки кафедри обліку і оподаткування, 
кандидатка економічних наук, доцентка 
Наталія Починок, а презентацію облікових 
наукових шкіл ЗУНУ – проректор з наукової 
роботи Західноукраїнського національного 
університету, доктор економічних наук, 
професор кафедри  обліку і оподаткування 
Зеновій-Михайло Задорожний.

Своїх колег з ювілеєм кафедри обліку і опо-
даткування Західноукраїнського національного 
університету привітали:  Петро Куцик, рек-
тор Львівського торговельно-економічного 
університету, д.е.н., професор кафедри обліку, 
контролю, аналізу та оподаткування, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України;  Любомира 
Кіндрацька, д.е.н., професорка, професорка ка-
федри податкового менеджменту та фінансового 
моніторингу ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Геть-
мана»;  Любомир Пилипенко, д.е.н., доцент, 
професор кафедри обліку та аналізу, директор 
інституту адміністрування та післядипломної 
освіти Національного університету «Львівська 
політехніка»;  Андрій Мірошник, началь-
ник управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільському районі 
Тернопільської області;  Світлана Галещук, PhD 
(Economics), викладач Паризького Університету 
Дофіна (Франція); Анжеліка Крутова, начальник 
управління освіти і науки Харківської обласної 
державної адміністрації, д.е.н.,- Наталія Малюга, 
д.е.н., професорка, професорка кафедри бух-
галтерського обліку, оподаткування та аудиту 
Поліського національного університету (м. Жи-
томир);  Наталія Шалімова, д.е.н., професорка, де-
канша обліку і фінансів Центральноукраїнського 
національного технічного університету (м. 

Міжнародний круглий стіл на тему Міжнародний круглий стіл на тему 
«Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах 

соціально-економічних викликів» кафедра обліку і оподаткування соціально-економічних викликів» кафедра обліку і оподаткування 
факультету фінансів та обліку приурочила своєму 50-річному ювілею!факультету фінансів та обліку приурочила своєму 50-річному ювілею!

Ювілеї...Ювілеї...

Кропивницький);  Оксана Нестеренко, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри фінансів і обліку 
Харківського державного університету харчування і торгівлі; Валерія Сопко, д.е.н., професорка, 
професорка кафедри обліку та оподаткування Університету банківської справи (м. Львів); Василь 
Бачинський, к.е.н., професор, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 
Львівського торговельно-економічного університету;  Володимир Слободян, к.е.н., доцент, викладач 
кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічний коледжу (м. Кам ’янець -Подільський);  Олександр Малишкін, д.е.н., професор, професор 
кафедри обліку і оподаткування Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ);  
Володимир Озеран, к.е.н., професор, заслужений професор Львівського торговельно-економічного 
університету, генеральний директор ТОВ «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит»; Юстина Верига, 
к.е.н., професорка, професорка кафедри обліку і аудиту Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка». 

З доповіддями на круглому столі «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та 
контролю в умовах соціально-економічних викликів» 28 травня 2021 року виступили:  Ляз-
зат Сембієва, д.е.н., професорка, професорка кафедри «Державний аудит» Євроазійського 
національного університету ім. Л. М. Гумільова (м. Нур-Султан, Республика Казахстан) на 
тему «ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ В КАЗАХСТАНІ»; 
Петро Куцик, ректор Львівського торговельно-економічного університету, д.е.н., професор 
кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Заслужений діяч науки і техніки України 
на тему «СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНОМУ НАПОВНЕННІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 
КОМПАНІЇ»; Валерій Жук, д.е.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник 
відділу обліку та оподаткування, ННЦ «Інститут аграрної економіки» на тему «ДО ОСНОВ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»;  Микола 
Бондар, д.е.н., професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ»; Во-
лодимирШевчук, д.е.н., професор, професор кафедри аудиту та підприємництва Національної 
академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) на тему «НООСФЕРНА ПАРАДИГМА ОБЛІКУ: 
«ТОЧКИ ОПОРИ» І ВЕКТОРИ УТВЕРДЖЕННЯ»; Сергій Легенчук, д.е.н., професор, завідувач 
кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська 
політехніка» на тему «Тенденції розвитку корпоративної звітності в умовах економічних змін»; 
Ніколас Знак, CPA, CA, фінансовий спеціаліст, Альбертський енергетичний регулятор (м. 
Калгарі, Канада) і Марія Гуменна-Дерій, к.е.н., докторантка кафедри обліку і оподаткування 
Західноукраїнського національного університету на тему «ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ БУХГАЛТЕРА НА ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ТА 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ»; Дмитро Панков, д.е.н., професор, завідувач кафедри Білоруського 
державного економічного університету, головний редактор наукового фахового видання «Бухгал-
терский учет и анализ», категорія «Б» (м. Мінськ, Республіка Білорусь) та Ігор Матюш, старший 
викладач кафедри обліку, фінансів, логістики і менеджменту Закладу освіти «Полоцький дер-
жавний університет» (Республіка Білорусь) на тему «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ БУХ-
ГАЛТЕРСЬКОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА»; Сергій 
Легенчук, д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Дер-
жавного університету «Житомирська політехніка» на тему «Тенденції розвитку корпоративної 
звітності в умовах економічних змін». Ці доповіді та їхнє обговорення відбувалось на двох 
панельних дискусіях: вплив економічних дисбалансів на трансформацію обліку, аналізу та 
контролю.: удосконалення обліку, аналізу та контролю в умовах пандемічних, екологічних, 
гібридних та інших соціальних викликів. За результатами круглого столу ухвалена резолюція.

Загалом, роботі міжнародного круглого столу  взяли участь двісті осіб, у тому числі понад 
60 докторів економічних наук, професорів та майже сто кандидатів економічних наук, доцентів. 
Учасники міжнародного круглого столу високо оцінили захід і побажали колективу кафедри 
обліку і оподаткування нових здобутків та успіхів у науковій і навчально-методичній роботі.
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На плацу артилерійської військової ча-
стини понад пів сотні випускників Цен-
тру підготовки офіцерів запасу класичного 
університету Тернополя склали присягу на 
вірність українському народові.

Упродовж двох років, поруч із профільними 
предметами юнаки та дівчата опановували 
дисципліни, пов’язані із військовою справою: 
теоретичні основи психології, основи ведення 
бою, тактичні стратегії управління вогнем 
наземної артилерії та основи захисту від зброї 
масового ураження. Вишкіл проходив під 
керівництвом досвідчених наставників.

Слухачі «Центру» стріляли в тирах і на 
полігонах, бігали по смугах перешкод, здавали 
заліки з теоретичної та фізичної підготовки. 
Сприяли заходам й місцеві артилеристи, адже 
військова частина не один рік тісно співпрацює 
із закладом вищої освіти.

Урочистості традиційно розпочалися з 
виконання державного Гімну України. Хви-
линою мовчання вшанували українських 
захисників, які віддали життя заради 
добробуту та процвітання Незалежної 
Української Держави.

На церемонію складання присяги були 
запрошені адміністрація Західноукраїнського 
національного університету, Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Пе-
тра Сагайдачного, 44 окрема артилерійська 
бригада, викладачі, батьки випускників. 

Слухачі Центру підготовки офіцерів запасу класичного Слухачі Центру підготовки офіцерів запасу класичного 
університету Тернополя присягнули на вірність університету Тернополя присягнули на вірність 

українському народові!українському народові!

Музичний супровід урочистостей здійснював 
оркестр Тернопільських артилеристів, а 
складання військової присяги відбувалося 
за участі лейтенантів, які нещодавно попо-
внили ряди артилеристів.

До присутніх з трибуни звернувся рек-
тор Західноукраїнського національного 
університету Андрій Крисоватий: 

- Наші курсанти не побоялися прийняти 
виклик сьогодення, а з гордістю присягли 
на вірність Українському Народові у вкрай 
важливий та потрібний час. Склали прися-
гу вірного захисника, продовжувача славних 
традицій, серед яких князі Київської Русі, 
відважні козаки Запорізької Січі, а також 
усіх Героїв, хто віддав життя у боротьбі 
за незалежність нашої держави. Будьте 
сильними, вірте у перемогу, будьте гідними 
тих, хто формував історію, захищайте 
українське небо і кордони нашої держави.

Кращих випускників нагородили гра-
мотами та подяками. 

Щемливим фіналом урочистої частини 
були слова вдячності випускників своїм 
батькам. 

Під супровід композиції «Курсантські 
матері», юнаки й дівчата подарували 
найріднішим квіти й вальс.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Випускники ЗУНУ відважно Випускники ЗУНУ відважно 
стоять на захисті стоять на захисті 

незалежності й територіальної незалежності й територіальної 
цілісності України!цілісності України!

Віхи історії  і сьогодення ЗУНУ...Віхи історії  і сьогодення ЗУНУ...

Відбулася перша робоча зустріч рек-
тора Західноукраїнського національного 
університету Андрія Крисоватого та полков-
ника Романа Дудченка, командира 44 окремої 
артилерійської бригади імені гетьмана Данила 
Апостола.

Андрій Ігорович розповів про військову 
підготовку студентів класичного університету 
Тернополя, військово-облікові спеціальності, 
сучасну навчальну матеріально-технічну базу, 
а також про практичні заняття й програму на-
вчання  офіцерів запасу ЗУНУ.

У ході розмови було обговорено напрями 
співпраці між вишом та артилерійською бри-
гадою, проблеми сьогодення, відповідальність 
перед державою, добровільний захист 
незалежності й територіальної цілісності країни 
і реформування військової освіти в Україні.

44-та окрема артилерійська 44-та окрема артилерійська 
бригада ім. гетьмана Данила бригада ім. гетьмана Данила 
Апостола сім років поспіль Апостола сім років поспіль 
мужньо захищає державу і мужньо захищає державу і 

український народ!український народ!

Адміністрація Західноукраїнського 
національного університету  привітала 44-ту 
окрему артилерійську бригаду імені гетьмана 
Данила Апостола з нагоди 7-ї річниці з дня її 
створення. «Ваша праця є яскравим прикла-
дом відродження та становлення українського 
війська, яке із кожним днем міцнішає, виявляю-
чи мужність, відвагу та героїзм», - зазначається 
у вітальній адресі.

Професорсько-викладацький колектив 
класичного університету Тернополя висловлює 
щирі вітання у цей знаменний день, адже наша 
країна сильна духом та наснагою тих, на чиї 
плечі покладено святий обов’язок – захищати 
український народ. Відданість військових 44-ої 
окремої артилерійської бригади імені гетьмана 
Данила Апостола обраній справі, уміння долати 
труднощі та перешкоди є надійними оберегами 
життя, здоров’я та добробуту наших громадян. 
Нехай Ваша жертовність буде винагороджена по-
вагою і довірою людей та стане гідним орієнтиром 
у вашій службі на благо нашої України.

У заході взяли участь творчі колективи 
ЗУНУ, які  пісенними, поетичними й танцю-
вальними  композиціями привітали присутніх. 
У  виконанні студентів Вікторії Шевчук, Те-
тяни Мужевич, Елеонори Атаманчук, гурту 
«Етноріка». Своє мистецтво дарували учасники 
студії «TNG dc», Дмитро Худик, Тетяна Шарган 
та наймолодша учасниця концерту Соломія 
Стельмах. Концертну програму провела чарівна 
Ксеня Кічак. Глядачі дякували артистам гучни-
ми оплесками. 

Катерина БОЖАКІВСЬКА, 
фахівець відділу інформації та 

зв’язків з громадськістю
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У святковій атмосфері, в родинному колі зібралися викладачі, родини військовослужбовців, 
гості, випускники минулих семестрів. З вітальним словом звернулася до усіх присутніх про-
ректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк: «Сьогодні 
особливо хвилюючий день, адже ви, наші шановні слухачі, завершуєте навчання. За цей період 
ми намагалися дати вам не тільки якісні знання, а й подарувати частинку свого тепла, своєї 
підтримки, своєї дружби. Ми не кажемо вам «прощавайте», а лише  зумійте реалізувати себе. 
Будьте впевненими, що ми поряд й готові завжди прийти вам на допомогу».

У дійстві взяли участь: начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби 
правопорядку, полковник Іван Бугай, голова ГО «Тернопільська міська організація ветеранів 
АТО» Дмитро Гайтко, спеціалісти відділу Міністерства у справах ветеранів у Тернопільській 
області Ірина Скасків, Христина Феціца, виконавчий директор ГО «Освітні та соціальні 
інновації» Володимир Угрин та голова Саранчуцької ОТГ Володимир Петровський.

Під час церемонії були вручені подяки від ректора класичного університету Тернополя 
Андрія Крисоватого кращим слухачам проєкту та грошові винагороди на відкриття власної 
справи від громадської організації «Освітні та соціальні інновації».

Родзинкою заходу стало душевне та щемне пісенне привітання від студентів 
Західноукраїнського національного університету. Молодь також привітала учасників проєкту 
із завершенням навчання та побажала не боятися робити крок назустріч новому.

Проєкт «Норвегія-Україна» фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії, 
головним координатором якого є Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації.

Вітаємо слухачів із завершенням навчання та бажаємо із легкістю пізнавати та вчитися. 
Нехай завжди буде незгасним інтерес до навчання! 

Добра, позитивних результатів і досягнення висот!

Ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий взяв участь 
у Міжнародній конференції «Міжнародне співробітництво у вирішенні проблеми соціальної 
і професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхній сімей в Україні», яка 
відбулася у травні у Києві. 

Організатори заходу - Міністерство у справах ветеранів України, Міжнародний фонд 
соціальної адаптації  за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ. Королівство 
Норвегія доклали чимало зусиль, щоб учасники мали змогу поділитися досвідом  та обго-
ворити проблеми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та 
членів їхніх сімей, а також розширити міжнародне співробітництво. Загальна кількість 
учасників - понад 200 осіб. Відрадно, що до роботи в офлайні долучилися 100 зацікавлених, 
а у режимі онлайн працювали представники Міністерства  у справах ветеранів України, 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства оборони України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Посольства Королівства 
Норвегія в Україні, Міжнародного фонду соціальної  адаптації, Nord університету (Новрегія), 
посольства іноземних держав, міжнародних організацій.

З доповіддю виступив ректор класичного університету Тернополя, доктор економічних 
наук, професор Андрій Крисоватий, який окреслив роль університетів у професійній та 
соціальній адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні: «Сьогодні 
класичний університет Тернополя здійснює якісну професійну перепідготовку  та соціальну 
адаптацію, створюючи необхідні умови для реалізації освітньої траєкторії слухачів проєкту 
«Норвегія-Україна». Залучаючи до навчального процесу кращих українських фахівців-
практиків та іноземних лекторів, консультантів для бізнес-партнерства, ми здійнюємо  
перехід слухачів з військового до цивільного життя, співпрацюємо з державними та місцевими 
органами влади, об’єднаними територіальними громадами, ветеранськими спілками та 
організаціями учасників АТО/АОС щодо реалізації  комплексної програми соціальної 
підтримки учасників на регіональному рівні».

Міжнародна конференція завершилася  плідними дискусіями, цікавими зустрічами та  
планами на майбутнє. 

У Західноукраїнському національному У Західноукраїнському національному 
університеті відбулося урочисте вручення університеті відбулося урочисте вручення 

дипломів слухачам проєкту «Норвегія-Україна»!дипломів слухачам проєкту «Норвегія-Україна»!

Звідусіль...Звідусіль...

«Міжнародне співробітництво «Міжнародне співробітництво 
у вирішенні проблеми соціальної і професійної у вирішенні проблеми соціальної і професійної 

адаптації військовослужбовців, адаптації військовослужбовців, 
ветеранів та членів їхній сімей в Україні» ветеранів та членів їхній сімей в Україні» 

Ректор Західноукраїнського національного 
університету Андрій Крисоватий взяв участь у 
Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і 
наука», який є дискусійним майданчиком щодо 
актуалізації критично-важливих для українського 
суспільства питань. 

Упродовж трьох днів з 31 травня по 2 черв-
ня  на форумі працювали представники влади 
усіх рівнів, експерти-науковці, представники 
міжнародних організацій, які висловлювали свої 
думки щодо планування майбутнього України 
вже сьогодні. 

У форумі взяли участь кращі представники 
українського суспільства та закордонні фахівці, 
які  ділилися власними вміннями та напра-
цюваннями із питань освіти та здоров’я нації, 
децентралізації, судової реформи, інвестицій, 
енергетики. 

У ці дні  провідні фахівці зібралися для того, 
щоб обговорити питання розвитку освіти і науки 
України та її місця у світовому вимірі, інновацій 
в освітній сфері, цифровізації та підтримки мо-
лодих учених.

Відкрив Всеукраїнський форум «Україна 30. 
Освіта і наука» Президент України Володимир 
Зеленський, який  презентував  концепцію Прези-
дентського Університету у м.Києві й підписав Указ 
про його створення. Також на форумі виступили 
Денис Шмигаль - Прем‘єр-міністр України, Сергій 
Шкарлет - Міністр освіти і науки України, Руслан 
Стефанчук - перший заступник Голови Верховної 
Ради України, Михайло Федоров – віце-прем’єр-
міністр - Міністр цифрової трансформації України, 
Юрій Щиголь - голова Держспецзв’язку України, 
Анатолій Загородній - президент НАН України.

Андрій Ігорович взяв участь у дискусії й 
поділився своїми думками щодо розвитку вищої 
освіти в Україні.

«У сучасному світі для молоді важливий 
процес отримання  якісних знань та корисної 
інформації, використання їх для власного розвитку 
та економічного зростання суспільства. Освіта 
потребує впровадження  новітніх технологій 
та методів, пов’язаних з інноваційними, 
глобалізаційними та інтеграційними  процеса-
ми  у суспільстві. Для університетів важлива 
мобільність, обмін досвідом на міжнародному рівні 
та спільні наукові дослідження. Освіта та наука 
має адаптуватися під потреби соціуму та надава-
ти різні інструменти пізнання різним суспільним 
групам. Ми повинні працювати над можливостя-
ми та перспективами індивідуального підходу 
у формуванні освітньої траєкторії»,- наголосив 
ректор класичного університету Тернополя 
Андрій Крисоватий.

Освіта є одним із важливих процесів 
становлення особистості. Вона дозволяє отри-
мувати знання, уміння та навички впродовж 
всього життя та вдосконалювати їх. Українська 
освіта та наука змінюється, модернізується і 
наближається до кращих світових зразків.

Форум завершився  плідними дискусіями,  
цікавими й  креативними ідеями та планами 
на майбутнє.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФОРУМ «УКРАЇНА 30. ФОРУМ «УКРАЇНА 30. 

ОСВІТА І НАУКА»ОСВІТА І НАУКА»  

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
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На юридичному факультеті Західноукраїнського національного 
університету  відбувся V Відкритий Західноукраїнський інтелектуальний 
турнір «NATUS VINCERE» на кубок ректора класичного університету 
Тернополя Андрія Крисоватого. 

Майже  півсотні команд демонстрували свої знання у трьох секціях: 
права, правоохоронної діяльності та міжнародного права.

Учасники вирішували захоплюючі завдання та інтелектуальні 
рівняння, брали участь у дебатах, конкурсі капітанів, мозковому штурмі та 
демонстрували навички стрільби. У ході напруженої боротьби призерами 
стали: у правовій секції 1 місце - команда «De Jure» (м. Золочів),  2 місце -  
«Добро і честь» (м. Тернопіль), 3 місце - команда «Bona Fides» (м. Тернопіль); 
у секції міжнародного права 1 місце - команда «Сила Слова», 2 місце 
-  «Антитіла»,  3 місце - «Astrohatch»; у секції правоохоронної діяльності  1 
місце - команда  «Tabula rasa», 2 місце - «Кепітівські кульбабки». 3 місце 
-  «Libertas» і «Свідомі». Усі команди отримали цінні подарунки. 

Щиро дякуємо спонсорам - ТОВ «Технобудцентр», Готельно-розва-
жальному комплексу «Алігатор», будівельній компанії «Креатор-Буд», 
ресторатору Петру  Заставному, Почесному консулу Угорщини у місті 
Тернопіль Тетяні Чубак за сприяння в організації та проведенні турніру.

Вітаємо переможців та бажаємо нашій молоді натхнення, впевненості 
у власних силах, кожен з вас - народжений перемагати! До нових зустрічей!

Інтелектуальний турнір Інтелектуальний турнір 
«NATUS VINCERE» «NATUS VINCERE» 

назвав своїх переможців!назвав своїх переможців!

Під час  уро-
ч и с т о г о  з а с і -
д а н н я  В ч е н о ї 
р а д и  в і д бул о с я 
п ідпис ання ме-
м о р а н д у м у 
п р о  с п і в п р а ц ю 
м і ж  З а х і д н о -
у к р а ї н с ь к и м 
н а ц і о н а л ь н и м 
у н і в е р с и т е т о м , 
Тернопільським 
міськрайонним су-
дом Тернопільської 
області та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Тернопільській області.

 Ректор Андрій Крисоватий, голова суду Олег Вийванко і дирек-
тор Ірина Хондогій у рамках співпраці домовилися про реалізацію 
спільних проєктів, проведення просвітницької діяльності із залучен-
ням волонтерів як учасників та спікерів, забезпечення  доступу до 
безоплатної правової допомоги.

Андрій Ігорович сказав: «Дорогі колеги, шановні пане Олеже 
та  пані Ірино! Я впевнений, що підписаний документ відкриває 
нові можливості освітянам та студентам для практичної складової 
юридичної освіти, щоб вони спільно із практиками здійснювали 
наукові дослідження. Тристоронній меморандум засвідчує, що ми 
йдемо тільки уперед, адже ми хочемо, щоб наше партнерство було 
позитивним зрушенням  в освіті».

Ефективні взаємозв’язки створюють умови для подальшого 
розвитку і широкого впровадження інноваційних технологій у на-
вчальний процес.

Катерина БОЖАКІВСЬКА, 
фахівець відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Меморандум Меморандум 
про співпрацю сприятиме студентам у про співпрацю сприятиме студентам у 
наукових дослідженнях в галузі праванаукових дослідженнях в галузі права

В інституті міжнародних 
відносин КНУ ім. Т. Шевченка 
відбувся з’їзд представників юри-
дичних закладів вищої освіти та 
наукових установ. Я мала честь 
бути делегатом вищезгаданого 
з’їзду від Західноукраїнського 
національного університету.

За пропозицією учасників за-
ходу до таємного голосування 
щодо колективу Ради прокурорів 
України було допущено: Ольгу 
Шило, Олега Скупінського, Ольгу 
Шайтуро. До відповідного органу, 
що здійснює дисциплінарне про-
вадження – Олександра Житного, 
Богдана Щура, Сергія Подкопаєва, 
Олену Захарову. Після чого при-
значено двох членів до складу 
Ради прокурорів України – Ольгу   
Шайтуро, яка набрала 77 голосів 
та Ольгу Шило, за яку проголосу-
вало 79 делегатів, та двох членів 

до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження 
– Олександра Житнього (67 голосів), Олену Захарову (65 голосів).

З’їзд відбувся за технічно-організаційної підтримки Тренінгового 
центру прокурорів України.

Світлана МАЗЕПА, заступник декана 
юридичного факультету, кандидат юридичних наук

У Києві відбувся з’їзд представників У Києві відбувся з’їзд представників 
юридичних закладів вищої освітиюридичних закладів вищої освіти

Професорсько-викладацький колектив  юридичного факуль-
тету Західноукраїнського національного університету з особливою 
теплотою зустрічав своїх першокурсників. Молодь мала можливість 
поспілкуватися із викладачами, поринути у студентське життя закладу, 
а також познайомитися із новими друзями-однокурсниками.

Юнаки й дівчата спеціальності: «Міжнародне право», разом із 
кураторами груп МП-11 та МПа-11 Ганною Стахирою і Тетяною 
Дракохруст, візуалізували своє майбутнє та залишили сувої-
бажання у капсулі часу, які відкриють у день випуску з класичного 
університету Тернополя. Окрім того, вони створили свою команду, і на 

знак єдності та згоди працювати 
разом - намалювали дерево, де 
кожен  своєю долонею підтвердив, 
що готовий будувати успішну, 
сильну, амбітну спільноту.

Бажаємо вам відчувати 
стрімкий ритм сучасного, про-
гресивного і насиченого життя у 
найкращому закладі вищої освіти!

Я р и н а  Ж У К О Р С Ь К А , 
в.о.завідувача кафедри міжнародного 

права та міграційної політики ЗУНУ 

Першокурсники юридичного факультету Першокурсники юридичного факультету 
намалювали дерево - як символ  намалювали дерево - як символ  

готовності будувати успішну, сильну, готовності будувати успішну, сильну, 
амбітну спільноту!амбітну спільноту!

Звідусіль...Звідусіль...
Сумлінна праця на благо інших Сумлінна праця на благо інших 

винагороджується винагороджується завждизавжди!!
У класичному університеті Тер-

нополя – на  початку засідання 
Вченої ради 25 серпня 2021 
року відбулося  нагородження 
працівників університету подяка-
ми та грамотами, вручення відзнак, 
атестатів…

На фото: ректор Класичного 
університету Тернополя Андрій 
Крисоватий вручив Подяку 
Міністерства освіти і науки України 
- за багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну науково-
педагогічну діяльність - доценту 
кафедри цивільного права і процесу, 
Почесному професору університету 
Валентині Сломі. 
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На факультеті економіки та управління відбувся  круглий стіл на тему «Перспективи підготовки 
Інтернет-маркетологів: кого потребують роботодавці».  Чи є майбутнє в SMM, яких спеціалістів-
маркетологів  потребує ринок, що повинен вміти і знати сучасний випускник університету 
- розповіли учасникам круглого столу практики сфери інтернет-маркетингу Світлана Власюк, 
Людмила Лукіян, Діана Малолєткіна та Юлія Щербина.

Студенти-першокурсники груп МАРК-11 та МАРК-12 мали можливість позмагатись 
інтелектуально та фізично у тематичному квесті на території студмістечка класичного 
університету Тернополя, виконати  експрес-практичні завдання у лабораторії нейромарке-
тингу та реклами ЗУНУ. 

Під гаслом «Переходь на цифру – позбудься мотлоху» завершився збір макулатури серед студентів-
маркетологів. Виручені кошти будуть використані на потреби лабораторії нейромаркетингу та 
реклами (лампи і додаткові штативи фотософтів для предметної зйомки).

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець відділу інформації та зв’язків з громадськістю

  Студентка групи 
МЕНм спеціальності 
«Менеджмент» фа-
культету економіки 
та управління кла-
сичного університету 
Тернополя Ірина 
Ткачук отримала 
диплом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт студентів (на-
уковий керівник - 
доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту, публічного управління 
та персоналу ЗУНУ Петро Микитюк).

 Спеціалізація конкурсу, який проходив 
у  Київському національному університеті 
технологій та дизайну, - «Менеджмент 
інвестиційної та інноваційної діяльності». 
Вітаємо Ірину Ткачук і щиро бажаємо  нових 
наукових вершин!

Вісті ФЕУ...Вісті ФЕУ...

«Перспективи підготовки Інтернет-маркетологів: кого «Перспективи підготовки Інтернет-маркетологів: кого 
потребують роботодавці» - потребують роботодавці» - 

тема круглого столу, який відбувся на факультеті тема круглого столу, який відбувся на факультеті 
економіки та управлінняекономіки та управління

Студентка ФЕУ Ірина Студентка ФЕУ Ірина 
Ткачук - переможець Ткачук - переможець 

конкурсу наукових робіт!конкурсу наукових робіт!У класичному університеті Тернополя  
відбулася перша обласна учнівська олімпіада 
з питань публічного управління, місцевого 
самоврядування та децентралізації вла-
ди. Організатори –Тернопільська обласна 
рада і кафедра менеджменту, публічного 
управління та персоналу Західноукраїнського 
національного університету.

Урочисте відкриття розпочалося із 
вітального слова голови журі, завідувача кафедри 
менеджменту, публічного управління та персона-
лу ЗУНУ, д.е.н., професора  Михайла Шкільняка, 
який побажав молоді продемонструвати високий 
рівень знань,  успішно виконати завдання та  

вірити у себе. Також до привітань долучилися: декан факультету економіки та управління ЗУНУ, к.е.н., доцент Віктор 
Островерхов, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ганна Зварич та  начальник 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-
Франківській та Тернопільській областях Галина Макаревич, депутат Тернопільської обласної ради, заступник 
начальника відділу методичного забезпечення, взаємодії з Верховною Радою України та органами місцевого самовря-
дування управління організаційного забезпечення депутатської діяльності та роботи постійних комісій секретаріату 
Тернопільської обласної ради Михайло Пінь, депутат Тернопільської обласної ради, заступник начальника відділу 
фінансово-економічного планування, бюджету та обласних програм виконавчого апарату Тернопільської обласної 
ради Ірина Шумада.Після завершення конкурсу для юнаків і дівчат  було проведено екскурсію територією та 
приміщеннями ЗУНУ. За результатами участі у першій обласній учнівській олімпіаді переможницею стала 
Діана Марко (Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука»), II місце 
розділили  Наталія  Федорів (заклад загальної середньої освіти I-IІI ступенів с. Коцюбинці Васильковецької 
сільської ради Тернопільської області) та Катерина Галяс (Тернопільський обласний ліцей «Знамення»).

III місце – Віктор Богоніс (Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 імені Володимира 
Левицького) та П’яничка Юлія Володимирівна (Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №18).

Лідерам надана можливість здобувати освіту у Західноукраїнському національному університеті за освітнім 
ступенем «Бакалавр» за ОП «Публічне управління та адміністрування» за кошти обласного бюджету. Щиро 
бажаємо невпинного розвитку і наснаги, вдосконалення та непохитної віри у свій успіх та велику мету!

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Переможцям першої обласної учнівської олімпіади Переможцям першої обласної учнівської олімпіади 
надана можливість навчатися у ЗУНУ за кошти надана можливість навчатися у ЗУНУ за кошти 

Тернопільського обласного бюджету!Тернопільського обласного бюджету!

Ще з і  сту-
дентських років 
я мріяла, щоби 
моя професія 
дарувала мені 
с п і л к у в а н н я 
з  цікавими і 
п р и в і т н и м и 
людьми... 

Р а д і ю ,  щ о 
моя мрія збу-
л а с я  с а м е 
у  З а х і д н о -
українському 
національному 
університеті, де 
я працюю від 1986 року. 

Н а вч а л а с я  я  т а кож  у  н а ш ом у 
університеті, але тоді це був Тернопільський 
інститут народного господарства, 1990 рік.  

У 2003 році я отримала ступінь магістра 
з обліку і аудиту, але уже  в Тернопільській 
академії народного господарства. 

З 1996 року працюю методистом 
магістратури державної служби, на да-
ний час це навчально-науковий інститут 
публічного управління Західноукраїнського 
національного університету. 

Я радію з того, що я є дочка, мама, ба-
буся, сестра і тітка.  Надзвичайно люблю 
свою родину, особливо маленьких внучат 
Софійку і Назарчика. 

І водночас я дуже люблю свою роботу 
і завжди стараюся якісно її виконувати, 
люблю людей та спілкування з ними, 
адже у нас навчається багато цікавих і 
непересічних особистостей.

Моє життєве кредо: до людей потрібно 
ставитися так, як би я хотіла, щоби люди 
ставилися до мене.

Д я ку ю  а д м і н і с т р а ц і ї  З а х і д н о -
українського національного університету 
за високу оцінку моєї праці - відзнака «По-
чесний працівник університету» зобов’язує 
мене ще сумлінніше і старанніше виконува-
ти свої службові обов’язки. 

Олександра ГУЛЬОВАТА, 
Почесний працівник університету

До людей потрібно ставитися До людей потрібно ставитися 
так, як хочеш, щоби люди так, як хочеш, щоби люди 

ставилися до тебе!ставилися до тебе!
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«Освітні реформи в Грузії»  - «Освітні реформи в Грузії»  - 
таку лекцію прочитав студентам ЗУНУ таку лекцію прочитав студентам ЗУНУ 

проректор із наукової роботи проректор із наукової роботи 
Батумського державного університету Батумського державного університету 

ім. Шота Руставелі ім. Шота Руставелі 
професор Тамар Сірадзе професор Тамар Сірадзе 

П р о в е д е н -
н я  Т р е т ь о г о 
Міжнародного 
тижня у ЗУНУ 
вже стало доброю 
традицією, адже 
це  чудова  на-
года зустрітися 
з представника-
ми академічної 
с п і л ь н о т и  і 
професіоналами-
практиками із 
різних куточків 
світу, обмінятися досвідом, обговорити перспективи співпраці з 
університетами-партнерами, налагодити міжнародні зв’язки, втілити 
у життя нові проєкти та ідеї. Географія заходу досить широка: у ньому 
беруть участь науковці із Бельгії, Кореї, Польщі, Болгарії, Грузії та 
багатьох інших держав.

У гостях соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського 
національного університету була проректор із наукової роботи Ба-
тумського державного університету імені Шота Руставелі профе-
сор Тамар Сірадзе. У своїй лекції «Освітні реформи в Грузії» вона 
проаналізувала зміни у системі вищої освіти, що відбулися після 
проведених реформ, поділилася досвідом і досягненнями своєї країни, 
яка невтомно шукає шлях до створення досконалої наукової системи. 
Особливу увагу лекторка приділила питанням входження Грузії 
у Болонський процес, правовому регулюванню освітніх реформ, 
підвищенню якості освітніх послуг, подоланню плагіату, вдоскона-
ленню процедури вступу, програмам світової співпраці й англомов-
ним програмам у закладах вищої освіти.Спілкування закінчилося 
жвавою дискусією між академічною спільнотою та студентами.

Олена Михайленко, яка представляє Україну у всесвітньому 
навчальному проєкті Global Case Study Challenge,  щойно повернув-
шись додому із ІІІ Міжнародного тижня у класичному університеті 
Тернополя, одразу написала, на своїй сторінці у facebook, відгук:

- Відкритість світові і швидкість змін у Західноукраїнському 
національному університеті вражають. 

Університет обрав стратегію на інтернаціоналізацію та соціальну 
відповідальність і реалізує її семимильними кроками. Так круто 
бачити не «удавані», а реальні, активно діючі партнерства. 

Спільна наукова школа з комп’ютерних наук з Німеччиною 
працює над проектом ЄС у сфері штучного інтелекту. За досвідом 
канадських колег, на базі студентського кафе створена Лабораторія 
Гостинності, де навчаються і працюють студенти з туристичної 
спеціальності. Кухня відділена від обідньої зали скляною стіною, 
тому готування страв студентами під керівництвом викладача абсо-
лютно прозоре. Частина овочів та фруктів потрапляє до кафе з лану 
аграрного факультету. 

Вже протягом п’яти років, за норвезької підтримки, ЗУНУ 
займається соціально-економічною і психологічною реабілітацією 

Українську команду для участі у проекті Global Case Study Challenge Українську команду для участі у проекті Global Case Study Challenge 
сформовано з числа студентів класичного університету Тернополя! сформовано з числа студентів класичного університету Тернополя! 

учасників АТО та їхніх родин. Територія кампусу ЗУНУ доглянута 
не гірше англійського парку. Потенційні абітурієнти та їхні батьки 
можуть замовити на сайті індивідуальну живу екскурсію кампусом, 
яку проведуть студенти. 

За місяць почнеться всеукраїнська студентська осіння Школа 
Комунікацій. Це лише маленька частина реалізованих ідей. Здається, 
тут не проходить і тижня без значущих подій та креативних змін. 

На Міжнародному тижні була велика програма лекцій, 
воркшопів, майстер-класів для студентів від партнерів ЗУНУ. Крім 
семінару Using Cultural Analysis 

in Economics and Business про перетин культурних «налаштувань» 
та економічної поведінки на мікро- і макрорівні, моєю задачею було 
провести інтерв’ю для формування першої української студентської 
команди всесвітнього навчального проєкту @Global Case Study 
Challenge, де створюються дистанційні міжкультурні студентські 
команди для опрацювання бізнес-кейсів. 

Проект використовує колаборативне онлайн-навчання для 
підвищення культурної обізнаності, вдосконалення міжнародних 
комунікацій, росту взаємної довіри, розвиток навичок нестандарт-
ного мислення та цифрової  дослідницької співпраці.

Українську команду – за конкурсним відбором - для участі у 
проєкті Global Case Study Challenge сформовано! Команда із 11 
студентів першого та другого курсів спеціальності бізнес-комунікації 
та перекладу чудова, мила і натхненна, і ми багато від них чекаємо!

У цьому проєкті міжнародні команди студентів будуть змагатися у 
вирішенні бізнес-кейсів з міжнародної економіки і бізнесу та вчитися 
у провідних викладачів світових бізнес-шкіл.

Нагадаємо: ЗУНУ представляє Україну у цьому проєкті, який 
об’єднує 23 університети від Латинської Америки до Європи та 
Азії. Було зроблено конкурсний відбір кращих студенті в ЗУНУ. У 
результаті створена команда із 11 студентів спеціальності бізнес-
комунікації та перекладу.

Тепер є перша в історії українська команда з числа студентів 
класичного університету Тернополя!

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
Звідусіль...Звідусіль...

У класичному університеті Тернополя У класичному університеті Тернополя 
знову вирує активне студентське життязнову вирує активне студентське життя

У класичному університеті Тернополя вирує активне сту-
дентське життя. Молодь вишу нарешті повернулась до звичного 
режиму навчання, і тепер у студентів є можливість наживо 
спілкуватися із викладачами, однокурсниками та одногрупни-
ками, слухати, дискутувати й пізнавати нове на лекціях. 

Першокурсники Західноукраїнського національного 
університету адаптовуються і знайомляться з історією закладу 
вищої освіти, дисциплінами обраної спеціальності, специфікою 
навчальної діяльності  та освітнім процесом. 

Старшокурсники, магістранти, аспіранти і докторанти опа-
новують сучасний науковий простір, здійснюють дослідження й 
зосереджують свою увагу на практичній підготовці, адже розуміють, 
що сьогодення вимагає сміливих і нестандартних рішень та ідей.
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Соціально-гуманітарний Соціально-гуманітарний 
факультет дбає про духовний факультет дбає про духовний 
розвиток студентської молоді розвиток студентської молоді 

Західноукраїнського Західноукраїнського 
національного університету!національного університету!

Найбільша проблема, яку ми успадкували від радянської 
педагогіки - це відсутність релігійно компетентної освіти. Саме 
тому, для всіх класичних університетів наявність богословської 
складової в освіті є дуже важливою.

Сьогодні соціальна теологія стає найбільш актуальною 
сферою академічних гуманітарних досліджень, а тому фахівці 
різних спеціальностей, які хочуть поглиблено дізнатись про хри-
стиянську теологічну традицію, раціонально осмислити цілісну 
духовно-соціальну реальність, мають можливість в класичному 
університеті Тернополя здобути магістерський ступінь та одер-
жати державний диплом.

 Теологія є пасторальною, коли готують священників, і 
соціальною, коли займаються підготовкою віруючих людей для 
соціального служіння. 

ЗУНУ має спрямування на соціальну роботу і введення цієї 
богословської складової для майбутніх соціальних працівників 
важливе, бо в основі християнства є любов, і от власне це соціальне 
служіння повинно нести її.  

Соціальна теологія покликана формувати традиційні, 
загальнолюдські і духовно-моральні цінності людини і суспільства, 
удосконалювати вміння та навички, пов’язані з організацією і 
управлінням колективами та ініціативними групами у різних 
формах трудової діяльності.

У ході навчального процесу передбачено вивчення методики 
викладання богословських дисциплін, соціальної та психологічної 
допомоги населенню, соціально-психологічне консультування, 
соціальна робота з різними групами населення. 

Магістрантам закцентують увагу на основні засади християнської 
теології та основні віхи розвитку богословської думки Християнської 
Церкви; сутність християнського богослов’я та основні напрями 
духовного розвитку християнства; допоможуть осмислити важливе 
значення християнської теології в процесі пізнання світу, а також у 
формуванні поведінки християнина в соціумі; вміти розпізнавати, 
розуміти та оцінювати церковне та суспільне життя на основі систем-
ного богословського підходу й всебічного богословського бачення ду-
ховних проблем людства.

Працевлаштування: 
викладацька робота у ви-
щих навчальних закла-
дах та закладах середньої 
освіти, експертна діяльність 
в науково-дослідницьких 
установах; професійна 
самореалізація у закладах 
соціального захисту населен-
ня, суспільних, громадських 
та релігійних організаціях, 
благод ійницьких  т а 
реабілітаційних цен-
трах, спеціалізованих 
консультаціях; засобах 
масової інформації; орга-
нах державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Оксана ГОМОТЮК, 
доктор історичних наук, 

декан соціально-гуманітарного  
факультетуЗУНУ

«ПРАВОВА ЖУРНАЛІСТИКА» «ПРАВОВА ЖУРНАЛІСТИКА» 
ВІДКРИВАЄ СТУДЕНТСЬКІЙ МОЛОДІ ВІДКРИВАЄ СТУДЕНТСЬКІЙ МОЛОДІ 

ЦІКАВИЙ СВІТ ПЕРСПЕКТИВ…ЦІКАВИЙ СВІТ ПЕРСПЕКТИВ…

- Катерино, вітаю Вас з нагородою – Ваше сумлінне ставлення 
до роботи оцінила адміністрація класичного університету Терно-
поля, студенткою якого Ви стали минулоріч, а днями Ви уже були 
ведучою на святі Дня знань для цьогорічних першокурсників… Як 
Вам вдалося так швидко поєднати і роботу, і навчання?

- Все дуже просто: Західноукраїнський національний 
університет – це  особливе місце, де здійснюються мрії! У шкільні 
роки я багато про що мріяла… Відтак, обираючи заклад вищої 
освіти серед численних університетів України, я відчула, що саме 
ЗУНУ дасть мені можливість реалізувати свій потенціал.  Так, 
нещодавно я була ведучою на святі Знань, тому впевнено можу 
сказати, що навчатися й працювати у класичному університеті 
Тернополя престижно та цікаво!

-  Соціально-гуманітарний – хоча і наймолодший серед числен-
них факультетів Західноукраїнського національного університету, 
та розмах крил у нього уже дуже потужний…

-  Я обрала соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ і вважаю, 
що зробила вдалий крок назустріч своєму успіху. Тут я вперше 
дізналася про правову журналістику, провела перше інтерв’ю, 
відзняла сюжет, зустріла однодумців й познайомилася із новими 
людьми, тут мене побачили і запросили на роботу у пресслужбу 
ректора Західноукраїнського національного університету, а це і є 
підтвердженням того, що у Західноукраїнському національному 
університеті створені найкращі умови навчання та є можливість за-
стосовувати свої знання на практиці й мудро розставити пріоритети. 

- Катерино, у Вас дуже потужний ритм життя… Чи 
почуваєтеся щасливою?

- Щодня знакові зустрічі, події, співпраця, сотні повідомлень 
і дзвінків, вирішення важливих питань та кар’єрний ріст, тому я 
надзвичайно щаслива, що є працівником та водночас студенткою 
Західноукраїнського національного університету! 

-  Чому саме правова журналістика? 
- Тому що, це щось зовсім інше - не схоже на звичну 

журналістику.  Це поєднання медіаграмотності із правом, культури 
мови й ділової комунікації, це етика журналістської діяльності, її 
норми, стандарти, етичний кодекс українського журналіста... Тут 
охоплено великий спектр медіаосвіти, що дає змогу кожному стати 
рушійною силою у розвитку української журналістики. 

- Ви уже стоїте на певних сходинках кар’єрного росту… Ка-
терино, які бачите перспективи і для себе, і для своїх ровесників?

- Переконана, що юнаки й дівчата, які обрали освітню про-
граму «Правова журналістика»,  зможуть відкрити для себе світ 
перспектив, і вже через пару років підкорити не одну телевізійну 
службу. 

- Що побажає першокурсникам соціально-гуманітарного 
факультету зокрема та й усього класичного університету Тер-
нополя в цілому творча, креативна, наполеглива і цілеспрямована 
Катерина Божаківська?

- Вважаю, що лише своїм завзяттям ми зможемо досягти бажа-
ного результату, тому бажаю кожному упевнено долати труднощі, 
вірити у власні сили, мужньо слідувати своєму серцю і розуму!

- Спасибі за цікаву і відверту розмову.  Бажаю і Вам, і усій 
студентській молоді класичного університету Тернополя впевне-
но йти життям, наполегливо поєднувати навчання з роботою 
та легко досягати бажаних вершин!

Марія БАЛІЦЬКА, 
член Національної спілки журналістів України

Погляд зблизька...Погляд зблизька...

Знайомтесь: 
Катерина БОЖАКІВСЬКА - 

другий рік поспіль вивчає 
правову журналістику на 

с о ц і а л ь н о - г у м а н і т а р н ом у 
факультеті і  працює у відділі 
і н ф о р м а ц і ї  т а  з в ’ я з к і в  з 
громадськістю; на засіданні Вченої 
ради отримала з рук ректора Андрія 

Крисоватого нагороду - 
за сумлінне  ставлення до роботи, 

ефективну та 
креативну діяльність у 

соцмережах, популяризацію 
класичного університету  

Тернополя та формування 
позитивного іміджу ЗУНУ!

На світлині: ректор 
класичного університету 
Т е р н о п о л я  А н д р і й 
К р и с ов ат и й  в ру ч и в 
г р а м о т у  В е р хо в н о ї 
Р а д и  Ук р а ї н и  д о к -
тору історичних наук, 
д е к а н у  с о ц і а л ь н о -
гуманітарного факульте-
ту Західноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету,  Почес-
ному професору ЗУНУ 
Оксані  Гомотюк!
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55-Й ДЕНЬ ЗНАНЬ У КЛАСИЧНОМУ55-Й ДЕНЬ ЗНАНЬ У КЛАСИЧНОМУ

В Класичнім університеті зібралась молодь - України цвіт!В Класичнім університеті зібралась молодь - України цвіт!
Випускники численних факультетів репрезентують нас на цілий Світ! (Гімн ЗУНУ)Випускники численних факультетів репрезентують нас на цілий Світ! (Гімн ЗУНУ)

Слово - першокурсникам...Слово - першокурсникам...
1 вересня 2021 року у Західноукраїнському національному університеті урочисто зустрічали першокурсників 

– нову генерацію України! Молодь, академічна спільнота, батьки і гості гучними оплесками вітали на червоній 
доріжці ректора ЗУНУ Андрія Ігоровича Крисоватого,  Архієпископа Тернопільського і Кременецького 
Нестора, Архієпископа  Тернопільського і Бучацького Тихона, священника парафії святого Пантелеймона 
Цілителя УГКЦ отця Василя Чамарника, голову Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира 
Труша, голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, міського голову Тернополя Сергія Надала, на-
чальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцину, народного депутата України 
Андрія Богданця, народного депутата України Володимира Гевка, , начальника управління освіти та науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації Ольгу Хому, голову Наглядової ради ЗУНУ Анатолія Гулея.

Почесне право внести Державний прапор України було надано студентам Центру підготовки офіцерів 
запасу ЗУНУ. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто звеличив своїм подвигом нашу землю, тих, 
завдяки кому наше життя зігріте променем сонця.

Ректор Андрій Крисоватий промовив до юнаків й дівчат: «П’ятдесят п’ять років поспіль найкраща 
молодь України приїжджає до нас, щоб здобути омріяний фах, реалізувати свої амбітні плани та втілити 
у життя мрії, знайти друзів та закохатися, відчути смак студентського драйву. Від сьогодні – ви господарі 
Західноукраїнського національного університету, і це – константа. Бути молодим –  щастя, і, водночас, 
велика відповідальність, бо саме ви першими відчуваєте стрімкий ритм, нові виклики і вимоги сучасного 
життя. Ви прогресивні та креативні, мрієте про успішну кар’єру, прагнете до визнання і маєте невгаса-
ючий ентузіазм та силу втілити все у життя. Пам’ятайте, навчання – це не час, навчання – це зусилля. 
Ваш розум має усвідомити, що істину вам ніхто не подарує, ви маєте її здобути важкою інтелектуальною 
працею. Викладачі ж – лише мудрі провідники у цьому непередбачуваному, швидкозмінному, насиченому 
різноманітною інформацією світі. З усією теплотою серця цього дня вітаю вас, чиє життя тісно пере-
плелось із долею нашого університету. Нехай новий навчальний рік надихне викладачів успіхами вихованців, 
дасть наснагу студентам, батьків сповнить гордістю за своїх дітей. Бажаю, щоб студентські роки були 
яскравими та незабутніми, а класичний університет Тернополя посів особливе місце у вашому серці!»

З особливими словами вітань звернулися до першокурсників очільники міста і області. Міський голова Тер-
нополя Сергій Надал вручив ректору Андрію Крисоватому подяку за активну участь у реалізації державних та 
місцевих проєктів соціально-економічного розвитку та сприяння встановленню найвищого Державного Прапора 
України у Тернопільській області. Також нагородили почесною грамотою Тернопільської обласної ради з нагоди 
30-ї річниці Незалежності України за високий професіоналізм, сумлінну працю, наполегливу і самовіданну роботу 
Оксану Вівчар – доктора економічних наук, професора кафедри криінального права і правоохоронної діяльності 
ЗУНУ, Надію Москалюк – доктора юридичних наук, доцента кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ, 
Валентину Слому – доктора юридичних наук, заступника декана юридичного факультету ЗУНУ,  Наталію Чудик 
– кандидата юридичних наук, доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЗУНУ.

З а х і д н о -
у к р а ї н с ь к и й 
н а ц і о н а л ь н и й 
університет помітно 
виділяється на фоні 
інших закладів 
вищої освіти. На-
вчання у класично-
му університеті Тер-
нополя здійснюють 
висо-кокваліфіковані 
викладачі, які охо-
че діляться своїми 
з н а н н я м и  т а 

досвідом зі студентами. Пізнавальні лекції, 
цікаві практичні заняття, використання 
інтерактивних методів навчання – це запо-
рука успішного здобуття обраного фаху.

Широкий спектр спеціальностей 
дозволяє кожному вступнику обрати той 
фах, який припадає йому до душі. 

Матеріальне забезпечення університету 
знаходиться на досить високому рівні: 
безліч комп’ютерних аудиторій з доступом 
до інтернету, бібліотеки, читальні зали, 
лабораторії, гуртожитки, спортзали… 

І хоча у дитинстві мріяла бути лікарем, 
все ж, закінчивши Тернопільську середню 
школу №4, я обрала спеціальність «Право» 
і стала студенткою юридичного факультету 
ЗУНУ. Професія юриста є досить цікавою і, 
на сьогодні, перспективною. 

Мені хочеться допомагати тим людям, 
які знаходяться під захистом закону і дер-
жави, але не мають знань чи можливостей 
відстояти свої законні інтереси у суді. Девіз 
мого життя: «Через терни – до зірок»! 

Олеся ЛЕХІЦЬКА, 
першокурсниця ЮФ ЗУНУ

«Через терни – до зірок»! «Через терни – до зірок»! 

Владислав МУШИНСЬКИЙ – випуск-
ник ТНВК ШПЛ №2: 

- З дитин-
ства я мріяв 
бути лікарем, 
а л е  п о т і м 
зац ікавив ся 
н о в і т н і м и 
технологіями. 
П р о  ф а х о -
в и й  кол ед ж  
економіки, пра-
ва та інформ-
а ц і й н и х 
т е х н о л о г і й 
К л а с и ч н о го 
університету 
Тернополя я по-
чув від друзів, 
яким сподоба-

лося навчання у даному закладі вищої 
освіти. Спеціальність обрав «Комп’ютерна 
інженерія». 

Люблю грати у футбол та баскетбол. Вва-
жаю, що треба любити те, що робиш, і крок за 
кроком йти вперед. Хочу працювати у сфері 
IT і приносити користь людям!

М а р г а р и т а 
ГРИЦИШИНА - 

випускниця 
Радивилівського 
ліцею №1. 

- Мріяла бути 
в е т е р и н а р е м , 
а л е …  З а  р е й -
тингом – з усіх 
у н і в е р с и т е т і в 
України – Західно-
у к р а ї н с ь к и й 
н а ц і о н а л ь н и й 
університет був 
кращим.  Тому 
в и б р а л а  с а м е 
ЗУНУ, юридич-
ний факультет, 
с п е ц і а л ь н і с т ь 

«Правоохоронна діяльність економічна без-
пека». Живу в гуртожитку. Захоплююсь грою 
на гітарі, люблю волейбол.

Вважаю, що треба завжди казати, що 
зможеш, адже, якщо ти не можеш, значить 
не хочеш цього робити. 

Маю за ціль стати хорошим охорон-
цем прав людини!

Мрію стати хорошим Мрію стати хорошим 
охоронцем прав людини!охоронцем прав людини!

Працюватиму у сфері IT - Працюватиму у сфері IT - 
на користь людям!на користь людям!

Я обрала професію до душі!Я обрала професію до душі!

Оксана КОРЖ  закінчила спеціалізовану 
школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вив-
ченням інформаційних технологій та 
технологічних дисциплін у с. Васильківці 
на Тернопільщині:

- Хоч я мріяла стати моделлю, все ж всту-
пила до Західноукраїнського національного 
університету тому, що це престижний 
університет, адже чула багато хороших 
відгуків про нього. Обрала спеціальність 
«Правоохоронна діяльність: економічна 
безпека та фінансові розслідування» на юри-
дичному факультеті ЗУНУ. Люблю малювати 
на одязі, грати у волейбол. Мешкаю у гурто-
житку, де мене все влаштовує. 

Життєве кредо - це мій шлях, даттебайо! 
Планую стати успішною людиною, як в житті, 
так і в майбутній професії, яку обрала.
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Всесвіт зове - нас ждуть нові вершини і сонце щедро осяває шлях... Всесвіт зове - нас ждуть нові вершини і сонце щедро осяває шлях... 
Вперед - до знань! До успіхів - невпинно! Прославимо Альма-матер у віках! (Гімн ЗУНУ)Вперед - до знань! До успіхів - невпинно! Прославимо Альма-матер у віках! (Гімн ЗУНУ)

Слово - першокурсникам...Слово - першокурсникам...УНІВЕРСИТЕТІ  ТЕРНОПОЛЯУНІВЕРСИТЕТІ  ТЕРНОПОЛЯ
Класичний університет Тернополя не забуває 

повертатися до своїх витоків, першоджерел класичної 
освіти, тому на свято завітав «гість із минулого» 
—  Мудрець Сивої Давнини. Першими пізнали 
«код успіху» першокурсники, які вступили до вишу 
із найвищими балами зовнішнього незалежного 
оцінювання: Анастасія Василевська, Арсен Романів, 
Валентина Сапсай і Христина Соколик. Вони озвучи-
ли кредо життя: «Не йти вперед – означає іти назад!»

Зі щирою молитвою і побажаннями на добру долю 
й починання духовенство благословило учасників 
дійства. Свято  знань було наповнене душевним теплом 
та радістю, адже розпочався новий начальний рік.  

Дорогі  першокурсники, Ви стали части-
ною великої,  дружної й згуртованої родини, 
-  і нехай ваші мрії здійсняться саме у класичному 
університеті Тернополя!

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Аріанна ЛАЗУР – випускниця ЗОШ |-|||ст 
N1 смт. Міжгір’я Закарпатської області.  - З 
дитинства мріяла працювати в поліції. 

- Керуючись відгуками знайомих, я обрала 
спеціальність «Правоохорона діяльність» і 
стала студенткою юридичного факультету 

Західно-українського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету. 

Гуртожитком за-
безпечена. Люблю 
монтувати, фотогра-
фувати, займалась 
боксом та футболом. 

Вважаю, що у 
житті можна досяг-
нути навіть найви-
щих вершин, якщо 
захотіти.   Мета 
життя – забезпечи-
ти хороше життя 
собі та рідним. 

Вірю: у житті можна досягнути Вірю: у житті можна досягнути 
найвищих вершин!найвищих вершин!

Ще три роки 
тому я знала, що 
Тернопіль - це 
місто, яке я ви-
беру для нав-
чання. Подо-
рожуючи, воно 
мене зацікавило 
с в о є ю  к р а -
сою. Згодом у 
с о ц м е р е ж і  я 
натрапила на 
сторінку ЗУНУ, 
тоді зрозуміла, де 
хочу навчатися. 
В цьому році це 
стало реальністю. 

Я обрала спеціальність - менеджмент 
(управління персоналом). Планую працю-
вати за спеціальністю і мрію, щоби мене 
оточували вірні друзі. 

На мій вибір закладу вищої освіти впли-
нуло також те, що усі приїжджі першокурс-
ники класичного університету Тернополя 
забезпечені гуртожитком. Я уже встигла  
ознайомитися з «Студмістечком» і полюби-
ти його - за компактність, ошатність, красу 
довкілля...

Захоплююсь волейболом, люблю читати 
книжки та щоразу дізнаватися щось нове. 

Аліна ПРИСЯЖНА,  випускниця 
Городоцького ліцею №3, першокурсниця  ЗУНУ

ТЕРНОПІЛЬ ТЕРНОПІЛЬ - - 
це місто, у якому я мріяла це місто, у якому я мріяла 

навчатися!навчатися!

Зробімо Україну кращою!Зробімо Україну кращою!

Василь САВЧУК – закінчив ЗОШ1-
2ступенів села Городок Чортківського ра-
йону Тернопільської області: 

- Мрію стати суддею, тому й обрав юри-
дичний факультет Західноукраїнського 
націона льного  ун іверситету.  При 
виборі закладу вищої освіти керувався 
перспективністю та працевлаштуванням 
студентів. Забезпечений гуртожитком. За-
хоплююсь – стронґменством. 

Моє життєве кредо: людина повинна 
усього в житті добиватися сама. Мета - зро-
бити свою країну набагато кращою!

Важливо Важливо 
впевнено йти до своєї мети і впевнено йти до своєї мети і 

ніколи не здаватися!ніколи не здаватися!
Марія ДЕДЕРЧУК – випускниця 

Ворохтянського ліцею:
- Мрію бути поліцейською, тому ви-

юрала спеціальність «Правоохоронна 
діяльність» і вступила на юридичний фа-
культет Західноукраїнського національного 
університету, адже 
це  –  сучасний 
універ-ситет з ве-
ликим можливо-
стями.  

П р о ж и в а ю 
в  г у р т о ж и т -
ку на території 
«Студмістечка» 
ЗУНУ.  

Моє життєве 
кредо – іди впевне-
но до своєї мети і 
ніколи не здавайся!
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Студентська вечірка - до Дня знань!Студентська вечірка - до Дня знань!
У класичному університеті Тернополя 

відбулася грандіозна вечірка до Дня знань. Юна-
ки й дівчата не пропустили гарну можливість 
відпочити. Вони розважалися, спілкувалися, а 
також активно брали участь у конкурсах,батлах, 
розіграшах лотереї, створювали образи на 
тематичній фотозоні, робили відмітки ЗУНУ у 

Студентські будні...Студентські будні...
Першокурсники юридичного факультету Першокурсники юридичного факультету 

відвідали наукову університетську бібліотеку відвідали наукову університетську бібліотеку 
ім. Леоніда Каніщенкаім. Леоніда Каніщенка

П е р ш о к у р с н и к и 
юридичного факультету 
підвідали бібліотеку м. 
Л. Каніщенка ЗУНУ. 14 
вересня 2021 року сту-
денти гр. ПР-11 та ПР-13 
Юридичного факульте-
ту Західноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
у н і в е р с и т е т у  р а з о м 
з  ку р ато р а м и  І н н о ю 
Вячеславівною Зайце-
вою-Калаур та Ольгою 
Володимирівною Зигрій 
відвідали бібліотеку ім. 
Л. Каніщенка ЗУНУ.

Д о с в і д ч е н і 

бібліографи ознайомили першокурсників з роботою 
відділів: інформаційно-бібліографічного, комплек-
тування та обробки літератури, інформаційно-
технічного, обслуговування, читального залу для 
викладачів та аспірантів, читального залу для 
студентів. Цікавим для студентів було ознайомлення 
з особливостями пошуку літератури в електронному 
каталозі.

Молодь ЮФ щиро вдячна працівникам 
бібліотеки за цікаву та змістовну екскурсію.

соцмережах, танцювали, співали й отримували 
корисні та цікаві подарунки.

Музичний супровід та драйв забезпечили 
DJ Vlados та MC OTEC. Своєю енергією, жа-
гою й ентузіазмом хлопці запалили серця усіх 
присутніх й створили неповторну атмосферу 
вечора.

Молодь ділилася враженнями: «Надзвичай-
но круто, коли у виші, в якому ти навчаєшся,  
влаштовують такі заходи. Це дає змогу кожному 
познайомитися з новими людьми та весело 
провести час. Переконані, що свято Знань ми 
запам’ятаємо надовго, і наш новий навчальний 
рік буде насиченим та динамічним, адже саме 
тут, у Західноукраїнському національному 
університеті, дні наповнюються  яскравими та 
незабутніми моментами».

Дякуємо тим, хто долучився до організації 
заходу. Разом ми зробили справжнє свято для 
наших студентів. Бажаємо, щоб ваш рік був 
сповнений грандіозних планів, нових знайомств 
та доленосних зустрічей.

Першокурсники  факультету фінансів та обліку Першокурсники  факультету фінансів та обліку 
ознайомилася із структурою ознайомилася із структурою 

книгозбірні університету!книгозбірні університету!
Студенти-першокурсники освітніх програм «Фінансовий менед-

жмент» та «Соціальне забезпечення» факультету фінансів та обліку 
Західноукраїнського національного університету разом із кураторами 
відвідали бібліотеку імені Л. Каніщенка ЗУНУ. Залюблені у свою професію  

бібліографи організували пізнавальну 
екскурсію і розповіли про структуру 
книгозбірні. 

Юнаки та дівчата побували у 
відділі комплектування й наукової 
обробки літератури, інформаційно-
бібліографічному відділі, відділі об-
слуговування, читальних залах для 
викладачів, аспірантів, студентів, оз-
найомилися із особливостями пошуку 
літератури в електронному каталозі, 
який налічує понад 300 тис. записів.

Сподіваємося, що першокурс-
ники стануть частими гостями 
університетської бібліотеки, адже 
книги відкривають світ, а читаючи, 
ми навчаємося та здобуваємо знання!

До Міжнародного дня молоді!До Міжнародного дня молоді!
Студентська молодь - Студентська молодь - 

України цвіт!України цвіт!

Щиро вітаю усіх, чия нестримна 
енергія спонукає до дієвості, гаряче сер-
це здатне захоплюватися прекрасним, 
а розум готовий до пізнання нового із 
Міжнародним днем молоді. 

Ю н і с т ь  –  ц е  н е й м о в і р н и й  ч а с 
можливостей та мрій, дивовижний 
період романтики, яскравих емоцій та 
безтурботності, чудова пора свободи, 
радості та успіху. 

Дорогі юнаки та дівчата класичного 
університету Тернополя! Ви є основною 
рушійною силою змін і перетворень у 
країні. Для вас відкритий світ вели-
ких перспектив, тому нехай наснага й 
ентузіазм надихає на нові звершення та 
бажання йти тільки вперед, працювати 
на результат і думати нестандартно. 
Бажаю, щоб ваші життєві стежи-
ни були цікавими, дні наповнювалися 
гармонією, душа – добром, а думки – по-
зитивом. 

Будьте молодими та щасливими!
Ректор Класичного університету 

Тернополя Андрій КРИСОВАТИЙ

«Інтеграційна сесія» -«Інтеграційна сесія» -
 у КвітоЦентрі! у КвітоЦентрі!

Нові проєкти...Нові проєкти...

Студенти класичного університету Терно-
поля взяли участь у новому проєкті соціально-
гуманітарного факультету Західноукраїнського 
національного університету «Інтеграційна 
сесія». Емоційна зустріч юнаків й дівчат 
відбулася із  засновницею ГО КвітоЦентр 
Іванною Бойко. 

Спілкуючись, власниця квіткового марке-
ту зазначила: «Підприємець повинен завжди 
крокувати уперед та головне – дбати   про своїх 
працівників і створювати для них комфортні 
умови праці, адже тільки тоді ви зможете досягти 
бажаного результату».  

На завершення заходу у подарунок студенти 
отримали розсаду хризантеми і базиліку.
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Здоров’яЗдоров’я
Про своє здоров’я Про своє здоров’я 

потрібно дбати, адже потрібно дбати, адже 
здорова душа означає здорова душа означає 

здоровий дух здоровий дух 
у здоровому тілі!у здоровому тілі!

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної 
ситуації в Україні та швидким зростанням 
кількості захворювань на штам «Дельта», 
просимо університетську спільноту з особли-
вою увагою поставитися до свого здоров’я. 
Дбаючи про свою безпеку використовуйте 
засоби індивідуального захисту під час перебу-
вання у людних місцях, а також імунізуйте свій 
організм, адже лише щеплення від COVID-19 
дає можливість вберегти людину від складних 
та летальних наслідків перебігу хвороби.

У Західноукраїнському національному 
університеті з ініціативи ректора Андрія Крисо-
ватого та профспілкового комітету працівників 
ЗУНУ постійно відбувається запис на вакцинацію, 
тому скористайтесь цією можливістю й подбайте 
про себе вже сьогодні. За даними МОЗ в Україні 
рекомендовано використовувати вакцини знаних 
у світі розробників і виробників:

AstraZeneca - це векторна вакцина, яку роз-
робив Оксфордський університет та британсь-
ко-шведська компанія AstraZeneca. Потрібні дві 
дози з інтервалом у 12 тижнів.

Coronavac -  інактивована вакцина, 
розроблена китайським фармацевтичним 
підприємством Sinovac Biotech. Потрібні дві дози 
з інтервалом у 14-28 днів. Схвалена Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я для екстреного 
використання.

Comirnaty - це мРНК-вакцина, розробле-
на німецькою біотехнологічною компанією 
BioNTech спільно з американським 
фармакологічним концерном Pfizer. Потрібні 
дві дози  з інтервалом у 21 день.

Moderna -  мРНК-вакцина, розроблена амери-
канською фармацевтичною компанією Moderna. 
Потрібні дві дози з інтервалом у 28 днів.

Також у  класичному університеті Тер-
нополя працюють лікарі, які можуть надати 
вам фахову консультацію щодо профілактики 
захворюваності на короновірус та доцільності 
щодо вакцинації. У нашому виші є всі потрібні 
антисептичні засоби та створені умови для 
організації безпечного навчального про-
цесу. Тому нагадуємо вам 3 прості прави-
ла протиепідемічної безпеки: дотримання 
дистанції, носіння маски і користування 
санітайзерами. Бережіть себе та рідних!

Для формування попередніх списків охо-
чих вакицнуватися просимо звертатися 
у профспілковий комітет працівників 
Західноукраїнського національного університету.

Відлуння шкільного дзвоника стало Відлуння шкільного дзвоника стало 
початком сходження першокурсників коледжупочатком сходження першокурсників коледжу

до вершин країни Знань!до вершин країни Знань!
Початок нового навчального року, здавалося б, звичайна щорічна подія. Але для студентів-

першокурсників ВСП «Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ» 
цей день осені постав у пам’яті відлунням першого шкільного дзвоника і початком сходження до 
вершин країни Знань.

День Знань символізує завершення літніх канікул та початок нового навчального року, що 
викликає одночасно і сум, і радість. З одного боку, нашим студентам, так не хочеться прощатися з 
сезоном відпочинку та розваг і знову дисципліновано «гризти граніт науки», а з іншого – нарешті 
можна зануритися у цікавий світ інформації, творчості та нових знань.

В урочистій атмосфері відбулося святкування Дня Знань у нашому коледжі, який гостинно 
відчинив двері храму науки для студентів та їх батьків.

Розпочалося свято традиційно з гімну нашого коледжу у виконанні культорганізатора Надії 
Тильної, після чого до студентів і батьків із вітаннями про початок нового навчального року 
та побажаннями натхнення в досягненні нових висот звернулися директорка коледжу, доктор 
економічних наук Тетяна Жовковська і заступниця директора з навчально-виховної роботи, кан-
дидат філологічних наук Світлана Дячок.

Із вітальними словами, розумними настановами та молитвами до усіх присутніх звернулися 
отець Церкви Непорочного Зачаття Григорій Канак та отець Церкви Святої Покрови Михаїл 
Левкович, які,  на завершення  заходу, окропили усіх присутніх Святою водою.

Радість першовересневого свята доповнили своїми зворушливими виступами студентка групи 
БОч-31 Куц Марічка з піснею «Родина» та студентка групи БОч-21 Шараварава Марія з піснею 
«Коледж». 

Цього дня усі здобувачі освіти об’єдналися у велику дружню родину. На знак цієї знаменної 
події третьокурсники вручили першокурсникам коровай, як символ єдності та доброзичливості.

На завершення свята урочисто пролунав Перший дзвінок й усі студенти зайшли до навчальних 
аудиторій. 

Попереду на першокурсників чекає нова, барвиста і цікава сторінка життя. Нехай студентські 
роки, проведені у ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ», 
стануть для них незабутніми і найкращими.

І ще, користуючись нагодою, наш коледж щиросердечно вітає Західноукраїнський національний 
університет та його очільника - ректора Андрія Крисоватого з початком нового навчального року! 
Від всієї душі бажаємо Вам та усім студентам і викладачам, щоби новий навчальний рік приносив 
тільки приємні враження. Нехай перед молоддю будуть відкриті нові горизонти пізнання себе і світу, 
а наставники надихатимуться успіхами вихованців, батьки – гордістю за своїх дітей!

Нових знань, нових перемог!
Тож із новими силами та враженнями розпочинаємо навчальний рік!
Зі святом, дорога коледжівська та університетська родино! Щасти нам!

Надія ТИЛЬНА, культорганізатор коледжу
На фото: святкування Дня Знань - в актовій залі 

ВСП «Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ»  

Вісті із Чортківського фахового коледжу Вісті із Чортківського фахового коледжу 
економіки та підприємництва ЗУНУекономіки та підприємництва ЗУНУ«Coronavirus and the law«Coronavirus and the law

in Europe»in Europe»

Нові проєкти...Нові проєкти...

Міжнародний проєкт «Coronavirus and the 
law in Europe» тривав більше року, у ньому взя-
ли участь 80 науковців і практиків з усього світу.

Юридичний факультет Західноукраїнського 
національного університету приєднався до 
Міжнародного проєкту «Coronavirus and the law in 
Europe» у контексті аналізу законодавства, пов’язаного 
з коронавірусом, та його наслідками для України.

У відповідь на пандемію COVID-19 у 
світі, Україна, як і більшість інших держав, 
запровадила жорсткий карантин і посилила 
відповідальність за порушення правил та 
заборон, встановлених із метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним хворобам.

Особливу увагу було приділено вивченню 
кримінально-правових аспектів протидії пандемії.

Студенти дізналися, коли усі українці були Студенти дізналися, коли усі українці були 
мільйонерами...мільйонерами...

У Чортківському  фаховому коледжі економіки та підприємництва ЗУНУ відбулася 
виставка грошових знаків, приурочена 25-й річниці відродження гривні і 30-річчю 
Незалежності України.

Перед учасниками заходу з доповідями виступили студентки другого курсу Валентина 
Кістяник (група ФБСч-21) на тему «Грошові знаки українських державницьких  структур 
1917-1920 років» та Анастасія Сміхун (група БОч-21) на тему «Гривня в сучасній Україні».

Зацікавлені освітяни і студенти могли побачити і потримати в руках великоформатні 
банкноти більш, як 100-річної давності. Старше покоління ж неначе повернулося на 25 чи 
30 років назад, коли українці розраховувалися відивними купонами, купоно-карбованцями 
і були мільйоненарми, відчули ауру тих банкнот, які були вартісними платіжними засобами 
наприкінці 1990-х, але вже вилучені з обігу. 

Також ювілейні монети Національного банку України, конверти і марки, які тематично 
представляють історію становлення державості та війни за державу в сьогоденні представив 
на виставці організатор заходу, викладач коледжу і колекціонер Ярослав ДЗІСЯК.
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У класичному університеті Тернополя було підписано 
договір про співпрацю між Західноукраїнським національним 
університетом та Тернопільською дослідною станцією Інституту 
ветеринарної медицини НААН.   

Ректор Андрій Крисоватий зазначив: «Упродовж років ми розвиваємо 
зв’язки між науковцями та покращуємо якість надання освітніх послуг. 
Ця співпраця дає можливість студентам й викладачам брати участь у 
наукових дослідженнях, спільних проєктах, грантах.  Наша мета стати 
рушійною силою у галузі інновації, біотехнології, агрономії, охорони 
здоров’я та фізичної реабілітації, а також виховати знавців своєї справи 
– справжніх професіоналів».

У межах партнерства сторони домовилися про обмін досвідом, 
підвищення кваліфікації науковців установ, проходження навчальних 
практик та проведення спільних конференцій.

У церемонії підписання взяли участь директор навчально-наукового 
інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Василь 
Брич й в.о. завідувача кафедри агробіотехнологій Антін Шувар.

Нехай злагоджена командна робота сприяє досягненню нових цілей 
і здобутків.

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Договір про співпрацю із Договір про співпрацю із 
Тернопільською дослідною станцією Тернопільською дослідною станцією 

Інституту ветеринарної медицини НААН Інституту ветеринарної медицини НААН 
відкриває нові можливості для відкриває нові можливості для 

студентської молоді ЗУНУ!студентської молоді ЗУНУ!

Звідусіль...Звідусіль...

 У Західноукраїнському національному 
університеті відбулося  урочисте святкуван-
ня 10-ї річниці створення фахового коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій.

Дійство розпочалося з благословіння 
Архієпископа Тернопільського і Бучацького  
Тихона та спільної молитви. 

-  Сердечно вітаю ректора, проректорів, 
професорсько-викладацький колектив і сту-
дентство, адже у цій альма-матер ви отримуєте 
найкращі знання. Я закликаю вас, дорога 
молоде, плідно навчайтеся, впевнено крокуйте 
до своєї мети, бо час студентства дуже швид-
коплинно та незворотньо минає, черпайте 
знання від досвідчених сивочолих викладачів, 
які вкладають у вас своє серце та душу, - з та-
кими словами звернувся до студентської молоді 
Владика Тихон.

 З вітальним словом виступив ректор 
класичного університету Тернополя  Андрій 
Крисоватий: 

- Упевнено, гідно, велично ми підтримуємо 
ваш стрімкий лет. 10 років - це маленький 
ювілей великого підрозділу нашого університету, 
який зумів зберегти своє обличчя та примножи-
ти свою велич. Ви є унікальними, тому що саме 
ви пишете нові сторінки історії становлення 
нашої альма-матер. Вам, молоді люди, я бажаю 
любові і доброти, знайдіть своє кредо життя, і  
пам’ятайте, що потрібно наповнювати свою 

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ ПИШЕ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ ПИШЕ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ!СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ!

душу чеснотами; не бійтеся брати на себе відповідальність за ваші життєві стежини та траєкторії 
власного успіху!

Зі  щирими привітаннями та приємними настановами звернувся до присутніх  дирек-
тор ФКЕПІТ ЗУНУ к.е.н., доцент Василь Мартинюк. Юнаки та дівчата фахового коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій подарували присутнім прекрасний конкерт, 
який вони  підготували власними зусиллями: декламування віршів, виконання вокальних та 
інструментальних композицій, танці... У ході урочистого святкування було нагороджено кращу 
молодь університету дипломами та грамотами за успішне навчання  та активну участь у громадсь-
кому житті коледжу. Подяки отримали найкращі спортсмени освітнього закладу.  

З Днем народження, фаховий  коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ,  
успіхів тобі, процвітання та підкорення нових висот!

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Івано-Франківський навчально-Івано-Франківський навчально-
науковий інститут менеджменту ЗУНУ науковий інститут менеджменту ЗУНУ 
святково зустрів своїх першокурсників!святково зустрів своїх першокурсників!

Урочиста академія з нагоди Дня Знань відбулася 1 вересня 2021 року 
в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту 
Західноукраїнського національного університету 

Всіх присутніх на святі привітала директор інституту заслужений 
працівник освіти, доктор економічних наук, професор Галина Ляхович. 

Вона побажала всім міцного здоров’я, наснаги, миру й достатку, 
цілеспрямованості, впевненості у власних силах, відвертого прагнення 
до нових звершень!

Від імені студентів-першокурсників Мар’яна Старик озвучила 
сподівання на плідне навчання та пообіцяла максимально старатись 
здобувати знання.

З настановами та теплими побажаннями до першокурсників зверну-
лася студентка 2 курсу магістратури Любов Рига.

А першокурсники склали урочисту Клятву студента та отрима-
ли символічний студентський квиток з рук директора інституту та 
випускниці.

З музичними привітаннями виступила студентка магістратури 
Христина Бандура.

Бажаємо всім нашим студентам і викладачам успішного та плідного 
навчального року! 

В добру путь, дорогі наші першокурсники!
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У День Знань своїх перших студентів гостинно зустрів Закар-
патський навчально-науковий інститут Західноукраїнського 
національного університету. 

З щирими словами вітання -  від імені ректора класичного 
університету Тернополя Андрія Крисоватого - звернулася 
до першокурсників, яких ще чекає знайомство з такими ще 
дещо незвичними словами і поняттями як «пари», «сесія», 
«заліковка», - директор інституту Клара Стегура: 

- Реалії життя вимагають від нас постійних змін та віри у 
свої сили. Тому, нехай наступний навчальний рік стане роком 
професійного зростання, реалізацією наших задумів на практиці, 
спонукає до самовдосконалення, збагатить духовною наснагою, 
любов’ю, готовністю і вмінням працювати на благо України.

Керівництво інституту щиро вітає студентів з цим чудовим 
днем і бажає успіхів у навчанні, витримки та терпіння, наснаги 
й віри у краще майбутнє! 

Нехай цей навчальний рік буде для кожного яскравим, 
успішним та сповненим відкриттів і перемог!

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАКАРПАТСЬКИЙ 
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙНАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  ІНСТИТУТ 

класичного університету Тернополя  гостинно класичного університету Тернополя  гостинно 
відчинив двері креативними першокурсникам!відчинив двері креативними першокурсникам!

Вісті із Закарпатського науково-навчального інституту ЗУНУ...Вісті із Закарпатського науково-навчального інституту ЗУНУ...

Перебуваю-
чи на передовій, 
я вирішив для 
себе, щоб жити і 
працювати, до-
с я г т и  п е в н и х 
професійних ви-
сот, потрібно зро-
бити лише один 
крок – піти знову 
вчитися.  

З н а н н я  з а -
безпечують гар-
ну платформу, 
з якої ми може-
мо оцінити свої 
здібності у тій чи іншій галузі, а відтак 
- сформувати навички, які потенційно 
приведуть нас до професійного успіху. 
Особливо це стає важливо з віком, коли у 
результаті практичної діяльності ми маємо 
вже сформовані навички та діємо за завче-
ними парадигмами, закладеними почасти 
ще в юності, під час здобуття першої освіти. 
Та світ навколо нас змінюється і ми просто 
зобов’язані змінюватись і застосовувати 
плоди людського прогресу.

Я  о б р а в  З а х і д н оу к р а ї н с ь к и й 
націона льний ун іверситет  через 
зацікавлення у новому форматі навчання, 
тут сучасний підхід та можливості і у мене 
сформувалася дуже позитивна думка щодо 
навчання тут.

Бути студентом ЗУНУ  - це означає 
бути частиною університетської сім’ї, мати 
класні умови навчання, бути сумлінним 
і гідним студентом, генерувати ідеї та 
реалізовувати проекти, бути натхненним 
і надихати, ставати кращою версією себе 
кожного дня і бути не таким, як всі.

Микола ТАЦЕЙ, 
військовий, учасник АТО

Бути студентом ЗУНУ  - Бути студентом ЗУНУ  - 
це означає бути частиною це означає бути частиною 

великої дружної великої дружної 
університетської сім’ї...університетської сім’ї...

Слово - першокурсникам...Слово - першокурсникам...

Привіт! Мене звати Євгенія ПРОЖЕГАЧ. Цього року я 
закінчила Неліпинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Неліпинської СТГ Мукачівського району Закарпатської 
області. Закінчивши 11 клас, переді мною постав вибір - обрати 
професію. Довго вагалася, тому що завжди хотіла бути учителем 
англійської мови, а також здобути ще одну професію з фінансів, 
щоби допомогти своїй родині вести бізнес. 

І ось зараз я студентка І курсу Ужгородського національного 
університету, стаціонарної форми навчання на факультеті „Іноземна 
мова” та студентка І курсу ЗакарпатськогоННІ Західноукраїнського 
національного університету, заочної форми навчання за спеціальністю 
„Фінанси, банківська справа та страхування”. 

Я завжди хотіла бути фінансово грамотною, освіченою людиною 
та мати вищу освіту. Тому мій вибір припав на ЗННІ ЗУНУ, де я, за 
відгуками моїх знайомих та друзів, побачила своє майбутнє. Коли я по-
ступала в університет, то подала свої документи до різних університетів, 
але найбільше хотіла вступити в Закарпатський науково-навчальний 
інститут Західноукраїнського національного університету. 

Я не йшла туди, куди візьмуть, а йшла туди, куди хотіла я.
Спеціальності інститут пропонує дуже різноманітні. Тут себе зможе знайти кожен, хто 

цікавиться різними особливостями фінансових відносин, як в майбутньому працювати за 
багатьма напрямками роботи та перевагами професії…

Мене застерігали, що буде складно…Але я переконана: якщо ти хочеш добитися у своєму житті 
чогось надзвичпйного, то не варто шукати легких шляхів. І ось я зараз тут – у Закарпатському на-
уково-навчальному інституту Класичного університету Тернополя. І я задоволена своїм вибором.

Шановні юнаки і юнки, не втрачайте такої можливості -  навчатися у престижному 
закладі вищої освіти – Західноукраїнському націонаьному університеті!

ОБИРАТИ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОТРІБНО ОБИРАТИ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОТРІБНО 
ЗА ПОКЛИКОМ ДУШ І СЕРЦЯ!ЗА ПОКЛИКОМ ДУШ І СЕРЦЯ!

Вітаю! Мене звати Михайло БОНДАРЧУК. 
У 2021 році я отримав диплом молодшого 
спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія 
ортопедична». Проте вирішив продовжити 
навчання у Закарпатському інституті ЗУНУ 
за освітньою програмою: «Інформаційні 
с и с т е м и  т а 
технологі ї» . 
На мою дум-
ку, це професія 
майбутнього, 
яка охоплює 
в е л и ч е з н у 
нішу сучасно-
го суспільного 
ж и т т я , 
навіть сферу 
стоматології. 
О б о в ’ я з к и 
т а к о г о 
с п е ц і а л і с т а 
н е м о ж л и в о 
описати дво-
ма словами. 
Це практично 
універсальний 
спеціаліст.

«Інформаційні системи «Інформаційні системи 
та технології» тепер та технології» тепер 

можна вивчати у можна вивчати у 
Сваляві!Сваляві!

Бог так створив Світ, щоби люди не переставали дивуватися Його Божественним заду-
мам... Відчуваю, що найбільше любові і краси Творець уділив нашій рідній Україні, щедро 
обдарувавши цілющими джерелами, річками і морями, родючими землями, рятівними 
лісами - зеленими легенями планети, долинами і горами...

Мене з дитинства кличуть гори - височезні, загадкові, стрімкі і пологі, завжди мовчазні...
Гори навіть мають власні легенди і  ревно оберігають таїну свого буття. 
Хочете піти зі мною в гори? Спочатку відгадайте загадку Природи: на вершині - сніг, 

у долині - достигають вишні, абрикоси, виноград... Де є таке Диво? Звісно, на Закарпатті!
Закарпаття - це чудовий, неповторний, досить загадковий і дещо непередбачуваний, 

особливо із швидкоплинністю бурхливих гірських річок, край, який завжди радо вітає усіх 
на своїй благословенній сонячній землі. Водночас поспішу інформувати: якщо Закарпаття 
полюбить когось із своїх гостей, то може, якоюсь невидимою силою, роками тримати, як 
тримає мене, у своєму серці і чекати на, хай короткі, але такі жадані зустрічі...

Закарпаття - це територія, яка перемінює людей, що прагнуть змін; немов трансформує у 
нову людину - звільнену від тягарів минулого і наповнену світлом любові, добра та чарівними  
мелодіями синіх Карпатських гір...

Закарпаття треба навчитися бачити - щоби побачити, чути - щоби відчути, чи заслужити 
у Бога таку ласку - особливого сприйняття мальовничого куточка України.

Люблю благословенне сонячне Закарпаття... Запитаєте, за що? А за все, чи просто так... 
Як любимо довкілля і Бога Живого.                       

* * *
Ясне Закарпаття, дзвінке Закарпаття, - співучий, веселий і сонячний край...
Живи, Закарпаття, цвіти, Закарпаття, і Україну в віках прославляй!!!

                                 Марія БАЛІЦЬКА, журналістка, романістка, поетка, художниця

СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ -  СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ -  
чудовий, загадковий, благословенний Богом край!чудовий, загадковий, благословенний Богом край!
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У народному одязі українців бачимо тісний зв’язок 
матеріальної та духовної культури, єдність духовних 
потреб і побуту етнічної спільноти. Український на-
родний одяг зобразив національну символіку та есте-
тизм світогляду носіїв. До кінця ХІХ ст. його головним 
елементом була сорочка («вишиванка»), що нині стала 
своєрідним брендом України, оскільки в ній підкреслено 
самобутність українського народу. 

За традицією, матері вишивали сорочки своїм дітям. 
Дівчата, готуючи придане, вишивали сорочки своїм на-
реченим як символ вірності та кохання. Як матеріал для 

сорочки використовували полотно, здебільшого льняне. Жіноча сорочка була довга, інколи 
горішня частина з тоншого полотна. Вишивка жіночої сорочки багатша, ніж чоловічої, в 
останній вишивали лише комір і манжети рукавів. Найгарніше в жіночій сорочці вишивали 
рукави (широкими на 10–15 см «уставками», у святковій сорочці був вишитий цілий рукав), 
комір, манжети та нижній край сорочки, що виступав з-під верхньої одежі.

Найбільша увага приділялась вишивці, що в символах несла інформацію про власника 
(його стать, вік, статус, регіональну приналежність). Жіночу со-
рочку прикрашали рослинним і геометричним орнаментом, тоді 
як чоловічу – здебільшого геометричним. Вишита сорочка – це 
оберіг українців, успадкований від предків-хліборобів. Виши-
ванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі, родової пам’яті, 
любові, святості. Народ ставився і ставиться до вишиванки як 
до святині. Орнамент вишивки – знаки, які символізують яви-
ща природи, побажання щастя і здоров’я. Вишиванка захищає 
душу людини.

Іван Франко першим започаткував моду вдягати вишиван-
ку до світського костюму.

Народний одяг почав витіснятися з вжитку на початку 
ХХ ст., однак нині він знову повертається на вулиці сіл і міст 
незалежної України. Українці носять вишиванку на релігійні та 
національні свята. Традиційними стають фестивалі української 

вишиванки.
День вишиванки – це Всеукраїнське свя-

то, яке відзначають щороку в третій четвер 
травня. У цей день кожен українець одягає 
вишиванку на роботу, в університет, до школу. 
Популяризація народного одягу сприяє утвер-
дженню національної свідомості українців.

Завжди велелюдно відбувається акція 
«одягни свою вишиванку» серед студентства 
і працівників закладів вищої освіти в Україні. 
Кожен, хто стає її учасником, відчуває чар 
української культури, водночас проявляє 
власну національну ідентичність. 

Традиційне свято вишиванки в стінах 
Західноукраїнського національного університету (див. фото) свідчать про спадкоємність 
українських традицій та збереження національної тотожності в ХХІ столітті. 

Надія БІЛИК, к.і.н., доцент, 
доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ 

Українська вишиванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі, Українська вишиванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі, 
родової пам’яті, любові, святості…родової пам’яті, любові, святості…

На фото - Вікторія Гомотюк, к.е.н., доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин; кура-
тор академічної групи МЕВ-21; переконана: «Щоб 

досягнути мети, потрібно до неї йти»!

Звичаї і традиції Українського Народу!Звичаї і традиції Українського Народу!

ВДЯЧНІСТЬ СЕРЦЯ - ВДЯЧНІСТЬ СЕРЦЯ - 
ОДНА ІЗ ВАЖЛИВИХ ОДНА ІЗ ВАЖЛИВИХ 
ЧЕСНОТ ЛЮДИНИ!ЧЕСНОТ ЛЮДИНИ!

На світлинах-  День вишиванки у класичному університеті Тернополя!

Ж и т т є в е 
кредо докторки 
економічних 
н а у к ,  п р о -
ф е с о р к и , 
завідувачки ка-
федри фінансів, 
б а н к і в с ь ко ї 
с п р а в и  т а 
страхування 
Вінницького 
н а вч а л ь н о -
н а у к о в о г о 
інституту економіки ЗУНУ, Почесної про-
фесорки Класичного університету Терно-
поля Галини ПОГРІЩУК: пам’ятати про 
тих, хто підтримав у твоєму становленні та 
професійному зростанні і бути вдячним долі 
за все, що відбувається у житті!

На світлиніх (внизу) -  
День вишиванки у Вінницькому навчально-

науковому інституті економіки ЗУНУ
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 У Збаразькому замку відбулася хвилююча подія – випуск магістрів юридичного факультету 
Західноукраїнського національного університету - випускники спеціальності «Право», «Міжнародне 
право» та «Правоохоронна діяльність» урочисто пройшлися по червоній доріжці та подарували 
гарний настрій усім присутнім.

У церемонії взяв участь ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий. Вітаючи молодь, Андрій Ігорович 
зазначив: «Збаразький замок - не просто об’єкт на туристичній карті нашої області і країни. Він 
свідок історії багатолітньої боротьби нашого народу за краще майбутнє. Він - своєрідне втілення 
самої України, оскільки пережив боротьбу з нападниками, зміну різних режимів, війни і руйнуван-
ня, і вистояв, незважаючи нінащо. Такі місця - це сила для нас і особливо для молодих поколінь 
українців, яким продовжувати розбудовувати нашу державу. Тут закарбувалося наше минуле, а ви 
- наше майбутнє. Тому вітаю вас, дорогі випускники! Я впевнений, що ви прославите Альма-матер і 
підтвердите те, що класичний університет Тернополя є одним із найкращих університетів України».

З вітальним словом виступив декан юридичного факультету Сергій Банах, побажавши кож-
ному завжди досягати нових вершин та йти до своєї мрії. На святі виступили: начальник ГУНП 
в Тернопільській області Олександр Богомол, Голова Апеляційного суду Тернопільської області 
Богдан Гірський, проректор з організаційно-методичної роботи Вищої школи адвокатури, керівник 
Центру досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України Ірина Василик.Зі 
щирими та проникливими словами до присутніх звернулися студенти-випускники: Тетяна Глуха, 
Віталій Шажко, Сеффу Джуаніта, Анастасія Курмезенко.

Кращі магістри отримали подяки та подарунки від ректора за збереження славних традицій 
юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. 

Витончену атмосферу свята створив талановитий інструментальний квартет Esperanto. 

У класичному університеті Тернополя  відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів 
випускникам-бакалаврам та магістрам навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин імені Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету.

Із вітальним словом до молоді звернулася проректор з міжнародної діяльності Оксана 
Десятнюк: «Дорогі випускники! Вручення дипломів – це завжди неповторне, світле і хвилю-
юче свято, бо за роки навчання ви стали справжньою сім’єю. Найщиріші вітання лунають 
лише для вас, і ми віримо, що ваша життєва стежина буде успішною».

З приємністю звучала промова директора ННІМВ ІМ. Б.Д. Гаврилишина Ірини Іващук: 
«Для кожного із вас міжнародний інститут став місцем сили і натхнення, він об’єднав усіх в 
єдину університетську родину. Ви відкривали нові сторінки  життєвої повісті, вдосконалюва-
лися, створювали справжню атмосферу студентського життя й впевнено крокували до своїх 
мрій. Пам’ятайте, що двері класичного університету Тернополя завжди  відкриті для вас!»

Також із побажаннями та настановами до юнаків та дівчат звернувся завідувач кафедри 
Міжнародних економічних відносин Роман Зварич.

Родзинкою свята стали виступи директора інституту Ірини Іващук і заступника ди-
ректора Максима Живка, а також студентів ЗУНУ Кенета Вілаграна, Діани Миколюк, Олі 
Масири, Мар’яна Яворського й Анастасії Баланчук. Із теплими, щирими  та проникливими 
словами до присутніх звернулися студенти-випускники – Мирослав Корицький та Хасан Алі.

Нехай знання і досвід, який ви здобули у Західноукраїнському національному університеті, 
буде добрим початком ваших звершень на благо нашої держави.

Щасливої дороги, випускники ЗУНУ...Щасливої дороги, випускники ЗУНУ...

Магістри юридичного факультету світлими справами прославлять рідну Магістри юридичного факультету світлими справами прославлять рідну 
Альма-матер - класичний університет Тернополя!Альма-матер - класичний університет Тернополя!

Магістри ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина Магістри ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина 
репрезентують на цілий Світ набуті у ЗУНУ досвід і знання!репрезентують на цілий Світ набуті у ЗУНУ досвід і знання!

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т. 
Г. Шевченка відбулася урочиста подія для нашої університетської родини - випуск магістрів 
соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету. 
Гучними оплесками гості зустрічали нову генерацію молодої еліти.

 Вітаючи випускників, ректор Андрій Крисоватий зазначив: «Сьогодні ваш день! Ви – 
молоді, мудрі, амбітні та цілеспрямовані юнаки та дівчата. У вас різні шляхи, цілі, але усіх 
об‘єднують золоті роки навчання у Західноукраїнському національному університеті. Соціально-
гуманітарний факультет – це ваша бентежна юність, студентські мрії, пристрасні захоплення, 
дружба на все життя. Гордість кожного закладу вищої освіти – його випускники, які будують 
сьогодення й вимальовують майбуття.  Знання, які передали вам викладачі стали тим фунда-
ментом, на якому кожен із вас збудує своє щасливе життя. Ви гідно реалізовуєте власні здібності, 
таланти, отриману теоретичну та практичну підготовку. Дорогі випускники! Любіть і радуйте 
новими успіхами  та досягненнями свою країну, місто, рідних, друзів та альма-матер!»

До вітального слова приєднався перший проректор класичного університету Тернополя Микола Шинкарик: «Я бажаю вам, аби ваше 
життя було позитивним та яскравим, сповненим теплими історіями. Відкривайте нові горизонти та ніколи не забувайте стіни рідної  аль-
ма-матер, а також тих, завдяки кому сьогодні ви отримали знання та цінний досвід! Нехай щастить!»

Із духовним благословенням та батьківським напуттям до молоді звернувся митрофорний протоієрей Василь Божаківський.
З душевною промовою виступила берегиня соціально-гуманітарного факультету, декан Оксана Гомотюк: «У кожної людини  є свій шлях, 

але ні в кого він не починається одразу із перемог і великих здобутків. Мої найкращі магістри, ви чудово впоралися із усіма викликами та 
підкорили усі студентські вершини. Ви – перші ластівки, бо перші випускники нашого наймолодшого, але дуже амбітного і прогресивного 
соціально-гуманітарного факультету. Спільними зусиллями ви дійшли до бажаного фінішу – повноцінного завершення навчання. Щиро 
бажаю вам бути впевненими у собі, крокувати сміливо  життєвими стежинами та бути сильними, адже тільки тоді ви досягнете успіху!»

В урочистій церемонії взяли участь начальник  управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації Григорій Шер-
гей, начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко, випускниця спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», керівниця СММ агенції, контент-мейкер Анастасія Аверкова, головний спеціаліст сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції  апарату обласної державної адміністрації Ольга Хвас, завідувачі кафедр та викладачі.

З добрими, щирими та глибокими словами до присутніх звернулися магістри: Вікторія Дембіцька та Оксана Мартинюк.
Пісенними композиціями вітали присутніх: Уляна Колта, Маріанна Леськів та Наталя Гречин. Святкове дійство провели першокурс-

ники соціально-гуманітарного факультету Божаківська Катерина та Вадим Вовк. Заключні акорди усім присутнім подарував український 
співак, композитор, музикант, телеведучий та продюсер Андрій Підлужний.

Дорогі наші випускники! Перед вами відкриваються нові життєві обрії. Сподіваємося, що за час навчання у нашому класичному 
університеті  Тернополя ви тільки зміцнилися в усвідомленні свого покликання, а  диплом випускника буде для вас не просто документом 
про вищу освіту, а й надійним провідником на шляху до бажаних мрій.

Магістри соціально-гуманітарного факультету назавжди збережуть у серцях Магістри соціально-гуманітарного факультету назавжди збережуть у серцях 
спогади про золоті роки навчання в університеті!спогади про золоті роки навчання в університеті!

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю                                                             
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На книжкову полицю...На книжкову полицю...

ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 
Навчальний посібник / За ред.  Крисоватий А. І., Гулей А. 
І., Язлюк Б. О., Ліп’яніна-Гончаренко Х. В., Максимович 
В. І., Бутов А. М. – Тернопіль: ЗУНУ, 2021 – 274 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні тренди 
та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні 
та світі. Розглянуто базові поняття теорії інформаційної 
безпеки, фінансових технологій, роботи з Big Data та їх за-
стосуванням, також розглянуто сфери застосування IOT, 
основи електронної торгівлі, цифрового маркетингу та 
управління електронним бізнесом. Посібник розрахова-
ний для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів, 
а також фахівців, що працюють в будь-якій предметній 
області, для самостійного освоєння цифрової економіки.

 ІС ТО РІЯ П РА В О ОХО Р О Н Н И Х 
ОРГАНІВ УКРАЇНИ : Підручник / С. В. Банах, А. 
В. Грубінко, В. В. Савенко, В. З. Ухач. Тернопіль : ЗУНУ, 
2021. 232 с.

Підручник підготовлений у відповідності до програ-
ми навчального курсу «»Історія правоохоронних органів 
України», що читається студентам спеціальності 262  
«Правоохоронна діяльність» на юридичному факультеті 
Західноукраїнського національного університету. В 
історичній ретроспективі висвітлено процес формування 
та ґенезу правоохоронних органів на теренах України, а 
також провідних країн Європи і США.

Розрахований на студентів та викладачів закладів 
вищої освіти, працівників правоохоронних органів, усіх, 
хто цікавиться історико-правовими витоками та ґенезою 
правоохоронних органів.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК : підручник; 2-ге вид., 
доп. та перероб. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, П. Н. 
Денчук [та ін.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 482 с.

Підручник відповідає програмі курсів «Фінансовий 
облік І» та «Фінансовий облік ІІ» з підготовки бакалаврів 
за спеціальністю «Облік і оподаткування». Його структу-
ра побудована згідно з освітньо-професійною програмою 
та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, 
де окремими розділами визначаються загальні прин-
ципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу 
та зобов’язань. Розкриваються господарські процеси 
і пов’язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, 
фінансових результатів та їх оподаткування. Описано 
форми та порядок складання фінансової звітності, та 
звітності про управління, умови переходу на міжнародні 
стандарти фінансової звітності.

У кінці підручника подаються зміст Закону України 
щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
діючий та оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, 
перелік і структура Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, методичні рекомендації з облікової 
політики, складання фінансової звітності, заповнення 
звіту про управління, предметний покажчик найбільш 
важливих термінів і понять, які використовуються у 
нормативних документах з бухгалтерського обліку та при 
оподаткуванні підприємств, з поясненнями до них, а також 
список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, 
працівників підприємств та установ, які займаються 
обліком.

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ: підручник. 2-ге вид., 
доп. та перероб. / Г.Л. Монастирський. Тернопіль. ЗУНУ, 
2020. 328 с.

У підручнику розглядаються найважливіші аспек-
ти теорії організації. Зокрема, розкриваються її 
предмет, завдання, теоретико-методологічні засади 
організації як системи, процесу та об’єкта управління. 
Висвітлено принципи і методи створення ефективної 
організації, організаційного проектування, формуван-
ня оптимальної структури організації, забезпечення 
високої організаційної культури. Розкрито особливості 
застосування інформаційно-аналітичних технологій 
у діяльності організації. Підручник устаткований те-
стовими завданнями, питаннями для самоконтролю 
засвоєних знань, списком рекомендованої літератури 
та коротким термінологічним словником. За змістом 
підручник відповідає освітньо-професійним програмам 
підготовки фахівців за спеціальностями «Менеджмент», 
«Публічне управління та адміністрування». 

Нові видання видавничо-поліграфічного центру Нові видання видавничо-поліграфічного центру 
ЗУНУ «Університетська думка»ЗУНУ «Університетська думка»

Теорія організації - для студентів 
і викладачів вищих навчальних 
закладів. Книга буде корисною 
також аспірантам, докторантам, на-
уковцям і менеджерам-практикам.

Вийшов з друку біобібліографічний по-
кажчик «ДЗЮБЛЮК ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРІЙОВИЧ», підготовлений 
працівниками бібліотеки ім. Л. Каніщенка 
ЗУНУ, який продовжує серію «Вчені 
Західноукраїнського національного 
університету, до 55-річчя ЗУНУ».

 У біобібліографічному покажчику 
відображено науковий доробок українського 
вченого, економіста, відмінника освіти 
України, доктора економічних наук, про-
фесора, завідувача кафедри банківського 
бізнесу Західноукраїнського національного 
університету Олександра Дзюблюка.

 Видання буде цікавим для наукових 
працівників, викладачів, аспірантів, 
студентів наукові інтереси яких охоплю-
ють той розділ економічної науки, котрий 
стосується проблем теорії грошей, кредиту і 
банківської справи в умовах трансформації 
економіки на ринкових засадах.

 «КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА»
У Державній казначейській службі 

України, м. Київ, в межах святкових заходів 
на честь 30-річчя Незалежності України, 
відбулася презентація підручника «Каз-
начейська система», підготовленого за 
наукової редакції докторів економічних 
наук, професорів Андрія Крисоватого, Ольги 
Кириленко та голови ДКСУ Тетяни Слюз. 

Від колективу авторів на презентації 
підручника була присутня д.е.н., професор, 
завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Оль-
га Кириленко. У своєму виступі вона зазна-
чила, що Західноукраїнський національний 
університет і кафедра, яку вона очолює, 
має тривалі, різнопланові та тісні зв’язки з 
Державним казначейством України. Основ-
ними напрямками співпраці є підготовка 
навчальної літератури і останній підручник 
– це далеко не перше спільне видання. Крім 
того, фахівці казначейства регулярно пра-
цюють в атестаційних комісіях, керують 
практикою студентів, рецензують випускні 
кваліфікаційні роботи, навчально-методичну 
літературу. Велика кількість працівників 
казначейства є випускниками університету 
або проходили курси підвищення кваліфікації 
чи навчалися за програмами Нацагентства з 
питань державної служби.

У підготовці підручника приймали 
участь як викладачі університету, так і 
працівники державного казначейства об-
ласного та центрального рівня, теперешні і 
колишні. Справа в тому, що кафедра неодно-
разово зміцнювалася кадрами за рахунок 
того, що на викладацьку роботу приходили 
люди з досвідом роботи в казначействі. 

Спільна робота над книгою була цікавою 
та творчою. Головна особливість підручника 
полягає в тому, що матеріал поданий в 
інтерактивній формі, враховані новітні зміни, 
які відбулися у діяльності служби. Отже 
підручник повністю придатний для того, щоб 
випускник університету, який засвоїв матеріал, 
був готовий до роботи в органах Казначейства.

Ольга Кириленко подякувала голові 
ДКСУ Тетяні Слюз, начальнику Голов-
ного управління ДКСУ у Тернопільській 
області Петру Гринчишину та його заступ-
нику Олексію Зваричу за небайдужість 
до підготовки здобувачів вищої освіти, за 
спільну роботу, за набутий досвід. 
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ПОВНИТЬСЯ СВІТЛИМИ СПОГАДАМИ ПОВНИТЬСЯ СВІТЛИМИ СПОГАДАМИ 
РІКА ЖИТТЯ ВОЛОДИМИРА ВИХРУЩА...РІКА ЖИТТЯ ВОЛОДИМИРА ВИХРУЩА...

На Світлу Пам’ять...На Світлу Пам’ять...

 «Невблаганна смерть забрала з життя нашого колегу, до-
брого порадника, мудрого нас-тавника, доктора економічних 
наук, професора, найпершого декана вузу, завідувача ка-
федри економіки підприємств і корпорацій, члена спілки 
Письменників України з 1975 р., великого патріота Володимира 
Павловича Вихруща. Пішов із життя невгамовний трудівник, 
громадянська позиція якого, мужність, висока соціальна 
активність, принциповість і відповідальність перед народом 
служили добрим прикладом для всіх, хто його знав, кого він 
вчив, з ким жив і працював на теренах рідного краю» - таким 
був некролог у газеті «Академія» (№№19-21, 1.09.1999р.).

Рікою спливає час...  І ми знову повертаємося до Світлої пам’яті особистості, яка 
прожила цікаве, багатогранне життя на благо людей та рідного краю, -  Володимира 
Павловича Вихруща.Народився Володимир Вихрущ у селі Августівка Козівського району 
Тернопільської області. У 1952 році закінчив Львівський фінансово-кредитний технікум, 
відтак працював старшим інспектором Лановецького райфінвідділу Тернопільської 
області. Після служби в армії навчався в Одеському КЕІ (1956-1959). Пізніше працював 
завідувачем відділу у районній газеті, головою колгоспу, завідувачем Заліщицького 
райфінвідділу. Завершивши навчання в аспірантурі, у 1969 році захистив кандидатсь-
ку дисертацію. Того ж року доля привела Володимира Павловича на Тернопільський 
фінансовий факультет КІНГу, де він працював старшим викладачем кафедри фінансів. 

У 1971 році, коли  на базі факультету сформовано ТФЕІ, В.П. Вихрущ очолив один 
із його новостворених факультетів – фінансово-економічний (зараз факультет фінансів 
та обліку ЗУНУ). У 1991 році  В.П.Вихрущ захистив докторську дисертацію  на тему: 
«Проблеми соціально-економічного розвитку в перехідний період до ринку». З 1992 по 
1999 роки очолював кафедру економіки підприємств і корпорацій ТІНГ-ТАНГ.

Володимир Вихрущ - автор більше 100 наукових праць, багатьох монографій, на-
вчальних посібників, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, 
член-кореспондент Академії підприємництва та менеджменту України, академік Академії 
економічних наук України. Підготував 4 докторів та понад 20 кандидатів економічних наук.

Це лише одна сторона його особистості, адже широкому загалу він відомий як поет, 
автор понад 20 поетичних збірок та 5 збірок пісень. Член Спілки письменників України 
(з 1976 року), лаурет літературних премій ім. братів Лепких та ім. Іванни Блажкевич. 
Перша книга його поезій «Барви сонця», видана у 1972 році, стала добрим початком для 
наступних книг Поета, зокрема  «Утверджую день» (1975),  «Веління серця» (1979), «На 
крилах любові» (1984),  «Полум’я калини» (1988), «Серпень душі моєї» (1990), «Мамина 
світлиця» (1991), «Світло душі» (1991), «Квіти надії» (1992), «Шлях до волі» (1992), «Світ 
починається з любові» (1995), «Троянди на мечах» (1998)...  

23 червня 1999 року Володимира Павловича Вихруща не стало, але усі 22 роки він 
продовжує жити у спогадах вдячних учнів, друзів та колег. 

Для обдарованих студентів Західноукраїнського національного університету встанов-
лено стипендію імені доктора економічних наук професора В. П. Вихруща, а для майстрів 
літературно-художнього слова створено його іменну літературну премію.

До 75-річчя Поета приурочила свою книгу «Ріка життя Володимира Вихруща (2009)
журналістка і письменниця, Лауреатка літературної премії імені Володимира Вихруща 
(2004 р.) Марія Баліцька.

З нагоди 80-річчя від дня народження поета, економіста та громадського діяча в центральній 
частині Тернополя на фасаді одного з будинків 4 березня 2014 року встановлено меморіальну 
таблицю. Ім’ям Володимира Вихруща названа Тернопільська спеціалізована школа № 17.

До 85-річчя від дня народження цієї надзвичайної Людини було приурочено одну із тем 
літературних читань з Марією Баліцькою «СловоСвіт» «П’є моє коріння сік Землі...», які 
відбулися 4 березня 2019 року у читальному залі бібліотеки ЗУНУ ім.Л.О.Каніщенка. Чимало 
цікавих фактів  з біографії митця розповіли журналістка і письменниця Марія Баліцька, 
д.е.н., професор Василь Дерій. декан факультету економіки та управління Віктор Островер-
хов. Учасники заходу (див. фото внизу)  - студенти і працівники класичного університету Тер-
нополя зачитували патріотичні твори та інтимну лірику Володимира Вихруща, відкриваючи 
для себе все нові й нові грані таланту поета і пісняра.

Можна довго і багато говорити про заслуги цієї непересічної особистості, яка залишила у 
спадок чималі наукові та літературні здобутки, що зберігаються, зокрема, у фондах бібліотеки 
ім. Леоніда Каніщенка.

Творча спадщина Володимира Вихруща є чималою: його пісні виконуються на багатьох 
сценах України та світу, учні та послідовники продовжують наукову справу свого Вчителя...

У народній пісні - душа українців. Пісня 
окрилює, надихає, запалює настрій... Під впливом 
наповненої живим змістом пісні людина здатна 
зростати духом...

Гурт «InTo-Naziya» - це творчий колектив тала-
новитих і красивих дівчат. Майже усі солістки гурту 
знайомі з класичним університетом Тернополя ще з 
дитинства, відколи вони співали у гурті «Краплин-
ки», а згодом - у гурті «Кралечки».  Саме на сцені 
актової зали університету дівчата виконували свої 
перші пісні та творчо зростали під керівництвом 
заступника начальника відділу гуманітарної освіти 
та виховання ЗУНУ Алли Бінцаровської. Коли 
«Кралечки» виросли і стали студентками, - тоді і на-
родилася ідея нової назви колективу - «InToNaziya». 

Сьогодні уже важко уявити численні казки, 
мюзикли чи телевізійні творчі проекти ЗУНУ без 
участі цього співучого колективу. 

Гурт «InToNaziya» (див. фото вгорі) бере активну 
участь у різноманітних концертних програмах, які 
проводяться не лише в університеті, а  й у Тернополі, 
зокрема, День Незалежності України, День міста, 
День Молоді та ін. «InToNaziya» - неодноразовий 
перможець конкурсів творчих звітів закладів вищої 
освіти Тернопільщини!

Мелодійна «InToNaziya» 
зачаровує співом слухачів...

Звідусіль...

Музей історії ЗУНУ
Вагоме місце у  виховному процесі 

Західноукраїнського національного університету на-
лежить музею історії, заснованому 23 березня 1982р.

Музей історії університету своїми речовими і доку-
ментальними матеріалами висвітлює минуле та основні 
етапи становлення нашого закладу вищої освіти. 

Упродовж 1982–1999 рр. музеєм завідувала ст. 
викладач Т. Т. Вількова, а з 1 вересня 1999 р. велику 
допомогу надавала ст. викладач В. Б. Обухівська.  
У 2004 р. проведено реорганізацію експозиції, в 
якій зібрано й виставлено понад 1000 експонатів, 
що ознайомлювали  відвідувачів з історією 
створення університету.  27 липня 2006 р. музею 
історії Тернопільського державного економічного 
університету присвоєно звання «народний».

У 2008 р. музей стає окремим структурним 
підрозділом, а в листопаді цього ж року його пере-
йменовують у Музей історії ТНЕУ. З вересня 2008 
р. музей очолює директор Віталій Михайлиця.

У серпні 2015 р. у корпусі №1 відкрито повністю 
оновлений музей, обладнаний сучасними стендами 
та виставковими конструкціями. Тут представлені 
матеріали, ілюстровані великою кількістю світлин, 
підкріплені речовими пам’ятками та документами. 
Зокрема, висвітлено основні етапи становлення зво: 
від відділення до університету, а також досягнення 
у різних сферах діяльності навчального закладу за 
його 55-літню історію.

Значну увагу приділяється збору експонатів, 
присвячених подіям Революції Гідності, війни 
на сході України та участі в них студентів та 
випускників ЗУНУ. Щорічно з експозицією му-
зею, а водночас з історією нашого закладу ознай-
омлюються сотні студентів І курсу, учнів шкіл 
міста та області, учасників ювілейних зустрічей 
випускників університету, а також почесні гостей 
і представників іноземних делегацій.

У 2020 році Музей історії ТНЕУ 
перейменовано у «Музей історії ЗУНУ». 
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“Формула успіху-2021” назвала своїх переможців!“Формула успіху-2021” назвала своїх переможців!Звідусіль...Звідусіль...
 23 червня 2021 року у класичному 

університеті Тернополя відбулося наго-
родження учасників конкурсу викладачів-
кураторів студентських академічних груп 
«Формула успіху-2021».

Організатори – відділ гуманітарної 
освіти та виховання Західноукраїнського 
національного університету.  Участь взя-
ли представники факультетів, інститутів, 
коледжів нашого закладу вищої освіти. 
Варто відзначити  креативність керівників, 
а також творчий потенціал, нестандартність 
та бажання творити.

Ірина Любезна, викладачка-кураторка 
навчально-наукового інституту інноватики, 
природокористування та інфраструктури 
набрала найбільшу кількість вподобань та 
зайняла перше місце, друге – посіла Марія Бри-
гадир, доцент кафедри психології та соціальної 
роботи соціально-гуманітарного факультету; 
третє – Вікторія Гомотюк, старший викладач 
кафедри міжнародних економічних відносини  
навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Щиро дякуємо Інні Гуцул, доценту кафедри 
податків та фіскальної політики факультету 

Чим живе сучасна бібліотека? Що знаєте 
про неї ви? За давньою традицією, розпочатою 
ще у 2018 році  колективом бібліотеки ім. Л. 
Каніщенка Західноукраїнського національного 
університету було  проведено промо-акція «Ніч 
у бібліотеці» (див. фото внизу).

Студенти навчально-наукового інституту 
інноватики, природокористування та 
інфраструктури ЗУНУ, викладачі та кура-
тори груп  виступили у ролі нічних читачів. 
Присутні мали змогу поринути у незабутню 
атмосферу бібліотеки, грали у різноманітні 
інтелектуально-розважальні ігри, зокрема 
у квест-гру «Лабіринтами книжкових по-
лиць», «Мафію», «Що? Де? Коли?», перегля-
дали короткометражні соціальні відеоролики 
та вели активну дискусію.

Творча гра «Цікаві вірші» викликали безліч 
позитивних емоцій! Молодь римувала вірші та 
отримувала призи за найцікавіші інтерпретації.  
З нетерпінням чекаємо нових зустрічей!

Допитливі та креативні Допитливі та креативні 
студенти ЗУНУ шукали студенти ЗУНУ шукали 

«Мафію» у   «Лабіринтах «Мафію» у   «Лабіринтах 
книжкових полиць»…книжкових полиць»…

фінансів та обліку, Мар’яні Олійник, викладачу 
циклової комісії загальноосвітньої підготовки 
ВСП «Фахового  коледжу економіки, права 
та інформаційних технологій ЗУНУ», Ользі 
Боднар, доценту кафедри іноземних мов та 
інформаційно-комунікаційних технологій 
навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, Наталії 
Бутрин-Боці, доценту кафедри цивільного 
права та процесу юридичного факультету.

Бажаємо учасникам конкурсу «Формула 
успіху - 2021» підкорювати нові вершини та 
нехай у кожній справі вас очікує успіх!

Усі переможці отримали грошові премії від 
профспілкового комітету працівників ЗУНУ.

У День пам’яті жертв Бабиного Яру,  у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка 
Західноукраїнського національного університету експонувалася книжкова виставка-
пам’ять «Бабин Яр: конвеєр смерті на околиці Києва», де користувачі мали можливість 
ознайомитися із літературою про відоме місце, що стало символом Голокосту, найбільшим 
інтернаціональним цвинтарем в Україні.

Для молоді вишу було проведено просвітницький захід «Трагедія Бабиного Яру – найтяж-
чий злочин проти людства», приурочений трагічній події в історії нашої держави, Студентсь-
ка молодь гідно вшанувала пам’ять  жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації 
столиці України, розстріляних мирних жителів усіх національностей, військовополонених, 
учасників визвольного руху. 

Модерували просвітницький захід 
завідувач читального залу для студентів  Ірина 
Любезна та куратор групи ОО-11 Ірина Бобчук.

У ході роботи юнаки й дівчата ознайомили-
ся із фактами жертв Бабиного Яру, зосередили 
увагу на найважливіших епізодах тих подій, 
а також переглянули архівні документи, які 
знаходяться у періодичних виданнях і науковій 
літературі. 

Ірина ЛЮБЕЗНА, завідувач читального 
залу для студентів бібліотеки ім. Л. Каніщенка

«Трагедія Бабиного Яру – «Трагедія Бабиного Яру – 
найтяжчий злочин проти людства»найтяжчий злочин проти людства»

Подяки Міністерства освіти Подяки Міністерства освіти 
і науки України - кращим і науки України - кращим 

фахівцям ЗУНУ!фахівцям ЗУНУ!

На вересневому засіданні Вченої ради 
класичного університетуТернополя подя-
ки Міністерства освіти і науки України  
-за ініціативу та наполегливість, високий 
професіоналізм, сумлінне виконання служ-
бових обов’язків та вагомий особистий 
внесок у розвиток сфери освіти і науки 
України - з рук 
ректора Андрія 
Крисоватого от-
римали директор 
навчально-нау-
кового інституту 
н ов і т н і х  т е х -
нологій, к.е.н., 
доцент кафедри 
обліку і оподат-
кування, Почес-
ний профе сор 
ЗУНУ Святослав 
Питель  і  ди-
ректор наукової 
б ібліотеки ім. 
Л. Каніщенка, 
к.е.н.,  доцент кафедри економіки та 
економічної теорії ЗУНУ, Почесний про-
фесор університету Казимир Возьний.

Нам, як студентам, надзвичайно пощастило, що нашим наставником стала Ірина 
Василівна. Ще не приступивши до навчання на першому курсі, ми вже знали про студмістечко 
майже все: як знаходити аудиторії, де розміщені всі корпуси, де бібліотека, їдальні і т.д. 
Пам’ятаю, як куратор проводжала нас на першу пару, яку читав професор Лазарович про 
Україну і так і залишилась з нами в актовому залі на лекції. 

Першу перерву між парами також провели з нею. Ірина Василівна назвала її еко-пере-
рвою, вивела нас біля каплички до дерев і ми заряджалися енергією берізок та позитивом. 
Це було так несподівано і приємно, нас це згуртувало і з дружило. 

Після пар завжди нас зустрічала і запитувала про наші враження та давала відповіді на 
все, що нас цікавило. Через два тижні після нашого навчання організувала для нас екскурсію 
до Львова, де пісні в автобусі, пікнік та власне й сама екскурсія склали на нас величезне 
враження. А потім було безліч різносторонніх заходів, як культурного так і духовного знач-
нння. Перелічити неможливо...  Можна хіба що згадувати, затамувавши подих від її ідей та 
їхнього втілення. Завжди було цікаво, пізнавально, ефекто і вражаюче. 

Думаю, таких кураторів, як Ірина Василівна Любезна нема ні в якому закладі вищої 
освіти, бо так самовіддано присвячувати нам весь свій час від ранку до ночі зі всіма нашими 
забаганками і вибриками могла тільки вона. Нам неймовірно пощастило від проведеного 
з нею часу… І.В. Любезна не просто талановитий викладач і наставник, це якийсь клубок 
енергії, спрямований на позитивний заряд і мотивацію нашої групи. 

Андрій СЛОТА, студентський декан ННІІПІ
х х хх х х

Нещодавно у класичному університеті Тернополя відбулися вибори голови університетської ради 
студентів. У голосуванні взяли участь 3998 здобувачів освіти. Головою університетської ради студентів 
обрано Андрія Слоту – студента групи ГЗ-31  навчально-наукового інституту природокористування 
та інфраструктури Західноукраїнського національного університету.  Переконані, що ентузіазм, добра 
вдача, нестандартні ідеї, відповідальність, наснага до роботи та свіжий погляд на події допоможуть 
Андрієві згуртувати ще більшу команду однодумців й втілити у життя найсміливі плани та мрії!

Самовіддано присвячувати студентам свій вільний час Самовіддано присвячувати студентам свій вільний час 
може лише відданий куратор!може лише відданий куратор!

Віхи історії...Віхи історії...
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На світлині - Ми зустрілися через 30 років...
Зустріч з одногрупниками повертає нас у незабутні студентські роки. 

І скільки б років не пройшло, мить зустрічі завжди довгоочікувана та 
хвилююча, а тим більше, що такий поважний ювілей, зокрема 30 років.

У літню суботу, 12 червня 2021 року, до Тернополя з’їхалися колишні 
студенти Тернопільського інституту народного господарства, випускни-
ки 1991 року. Традиційно місце зустрічі випускників – актова зала уже 
Західноукраїнського національного університету.

Цікавими та змістовними були виступи організаторів і випускників. 
Приємною несподіванкою для випускників стала концертна програма.

Випускники кредитно-економічного факультету 1991 року вислов-
люють вдячність адміністрації та організаторам за зустріч випускників.

Наталія Чайковська,
старший лаборант кафедри маркетингу ФЕУ

Зустріч випускників ювілейних  років випуску - це завжди свято. 
Вони повертають уже досвідчених і навіть сивочолих людей у ті незабутні 
роки юності, спогади, які так щемно намагаються зберігати і у пам’яті, 
і у серцях.... І скільки би літ не збігло за стрімкими ріками життя, але 
неповторні миті кожної зустрічі завжди щемливі і хвилюючі...

5 червня в актовій залі Західноукраїнського національного 
університету відбулася зустріч випускників ювілейних років випуску - 
1996, 1995, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2011.

Колишні студенти навчалися у різні роки, здобували фах за різними 
спеціальностями, та всіх їх об’єднує щира любов до університету, до якого 
назавжди прикипіои серцем, де отрималали путівки у професійне життя, 
знайшли вірних друзів,  хтось -і кохання, а для декого рідна Альма-матер 
стала доленосною....

Після теплої зустрічі й обміну своїми новинами, учасники дійства 
побували на екскурсії у рідному студмістечку, яке, до речі, чимало з них 
розбудовували славнми руками у вільний від навчання час... 

Згодом випускники зібралися у актовій залі університету, де їх тепло 
привітала  проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних 
наук, професор Оксана Десатнюк, яка звернула увагу присутніх на те,  що 
незабаром і наша Аlma-mater святкуватиме свій ювілей - а це уже 55 років 
від дня заснування класичного університету Тернополя!  

Також Оксана Миронівна  побажала, щоби всі випускники повер-
нулися у ті далекі роки  своєї юності і згадали усі щасливі миті, вони 
тут відчували,  здобуваючи улюблену професію, щоби згадали своїх 
викладачів, які присвячували студентам свій час, передавали досвід і 
знання та були для кожного мудрими наставниками...

Про нинішню структуру Західноукраїнського національного 
університету, започаткування нових спеціальностей, розвиток освітніх 
напрямків розповів випускник університету, відповідальний секретар 
приймальної комісії ЗУНУ, кандидат економічних наук, доцент Олександр 
Шашкевич і побажав, щоби кожен із присутніх у залі упродовж життя був 
багатою людиною - багатою на думки, на добре серце на хороші вчинки, і 
щоби в усіх складалося життя за власними бажаннями...

А вже через тиждень - 12 червня зустрічалися випускники 1971, 1976, 
1981, 1986, 1991 років випуску... 

Ці зустрічі були особливо теплими і навіть  можна сказати, шляхетни-
ми, адже побачитися через 50, 45, 40, 35 і 30 років та впізнати у солідних 
красенях  і красунях колишніх пустотливих парубків чи грайливих 
дівчат, - це непросто, адже заради цього потрібно, як найделікатнішу 
іскорку нев’янучої юності, зберігати світі відчуття й почуття у своїй душі... 

Мабуть, не випадково, вітаючи винуватців заходу, підбирав для них 
найширіші слова віншувань перший проректор Західноукраїнського 
національного університету, професор Микола Шинкарик.

Випускників ювілейних років у день їхньої зустрічі  також 
привітав директор центру працевлаштування і зв’язків з випуск-
никами Ярослав Карпик, який, зокрема, сказав: «Наш університет  
- один із найвідоміших університетів в Україні. тут готують 
висококваліфікованих спеціалістів, магістрів і взагалі прекрасних 
людей! Дякую усім випускникам, які  виявили бажання і знайшли 
вільний час, щоби прийти чи приїхати до класичного університету 
Тернополя і зустрітися зі своєю університетською родиною...» 

До речі, Ярослав Михайлович Карпик також належить до когорти 
перших випускників Тернопільського фінансового інституту!

Ювілейні зустрічі випускників ЗУНУ...Ювілейні зустрічі випускників ЗУНУ...
Випускники численних факультетів Західноукраїнського національного Випускники численних факультетів Західноукраїнського національного 

університету уже понад півстоліття  університету уже понад півстоліття  
поспішають на ювілейні зустрічі до Альма-матер!поспішають на ювілейні зустрічі до Альма-матер!

Цікавими і хвилюючими були виступи й самих випускників - за 
десятиліття розлуки їм було що розповісти, немов прозвітувати і ровес-
никам, і викладачам як про своє особисте життя, так  і про професійне 
чи кар’єрне зростання... 

На жаль, невблаганний час нікого не щадить... 
Випускники ювійлейних років хвилиною мовчання пом’янули  

одногрупників, однокурсників, викладачів, деканів і ректорів, які перед-
часно відійшли у Вічність...

Працівники відділу гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ 
організували святковий концерт для випускників.

Сподіваємося, що кожен випускник залишить надовго в своїй душі 
теплий спогад про таку чудову зустріч у стінах рідної Альма-матер та  усі з 
нетерпінням чекатимуть на наступні  ювілейні зустрічі, сповнені щемливої 
радості, молодечоног запалу та нових вражень. І нікому на заваді не ста-
нуть ані далека відстань, ані примхи погоди, ані інші випробування долі... 

Головне – мати бажання зустрітись зі своєю юністю...
Щасти вам, дорогі випускники і до нових незабутніх зустрічей!

З випускниками святкувала Ірина ЛЮБЕЗНА
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Студентська вечірка «Гуртожитські будні», яку організував актив 
студмістечка ЗУНУ, відбулася на території класичного університету Тернополя, 
де молодь вишу відсвяткували радісну подію – завершення навчального року.

Неповторна атмосфера, гарний настрій, щирі усмішки сприяли 
активності студентів Західноукраїнського національного університету. Юнаки 
та дівчата не  пропустили гарну можливість відпочити та розважитись, брали 
участь у конкурсах, лотереях, батлах, створювали світлини на тематичній 
фотозоні, танцювали, співали, веселилися, отримували корисні подарунки...

Ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий привітав молодь зі святом: «Зараз 
у вас найкращі роки, адже навчання в університеті – це молодість, емоції, 
ритм, сила, амбітні плани та великі цілі. Бажаю кожному із вас відчути  себе 
частиною дружньої сім’ї класичного університету Тернополя. Нехай ваша 
душа наповнюються святковим настроєм, теплом і щастям, а спогади про 
проведені роки в альма-матер займуть особливе місце у серці кожного із вас, 
тому закарбуйте лише найщасливіші і найприємніші моменти цього життя!»

Родзинкою вечірки стала фотозона «Студентська кімната», де юнаки і 
юнки фотографувалися й робили відмітки ЗУНУ.

Крутий  музичний супровід та драйв забезпечили DJ Vlados та MC OTEC, 
своєю палкою енергією хлопці запалили серця усіх присутніх. 

Велике спасибі всім, хто долучився до організації заходу – ви молодці. 
Спільними зусиллями ми досягли бажаного результату, адже тільки разом 
ми зможемо реалізувати усі задуми та втілити у реальність всі ідеї!

Дорогі наші студенти! Дякуємо вам за ваш запал, адреналін,  активність й 
енергетику. Ви у нас найкращі, неповторні та найкрутіші. Західноукраїнський  
національний університет любить вас!

Катерина БОЖАКІВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

Студмістечко ЗУНУ...Студмістечко ЗУНУ...

STUDENTS PARTYSTUDENTS PARTY
«ГУРТОЖИТСЬКІ БУДНІ»«ГУРТОЖИТСЬКІ БУДНІ»

«Гуртожиток – наш другий 
дім, нам затишно живеться у 
ньому», – так стверджують стар-
шокурсники Західноукраїнського 
національного університету, які 
уже встигли вивчити і розташу-
вання численних гуртожитків, 
і спортивних майданчиків, і 
бібліотеки, і  студентської 
поліклініки, і велопарковок… 
А першокурсників ЗУНУ ще 
чекає знайомство із унікальним 
студмістечком у файному 
місті Тернополі. І допоможе їм 
адміністрація студмістечка ЗУНУ.

Моя співрозмовниця - дирек-
торка студмістечка університету, 
кандидат економічних наук, до-
цент Наталія КАРПИШИН:

- У Західноукраїнському 
національному університеті розпочався новий навчальний рік, і у 
студмістечку, мов бджоли у вулику, потужно завирувало студентське - 
дещо доросле, щоденно насичене лекцями, знайомствами  та емоціями 
таке уже одразу відповідальне - життя… Наталіє Іванівно, якщо би 
можна було коротко розповісти, то студентське містечко – це…

- Студентське містечко - це комплекс гуртожитків №1,2,3,4,5, які 
розташовані на території Класичного університету Тернополя для ком-
пактного проживання студентів, аспірантів, докторантів упродовж на-
вчання в університеті, абітурієнтів на період вступних іспитів, працівників 
університету та інших громадян. Гуртожитки є коридорного і блочного типу 
(з двох; чотирьох або восьми кімнат). У кожному гуртожитку є пральні 
кімнати. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, ве-
лопарковки, фітнес-центр, боксерський зал, зали аеробіки, танцювальний 
та східних єдиноборств а також бібліотека, продуктовий магазин та їдальня. 

 -  Скажіть, будь ласка, з чого починається знайомство 
першокурсників із студмістечком?

-  Окрім візуального споглядання, студенти можуть зайти на сайт 
студмістечка, розробка якого ще триває… У планах - щодо сайту – хо-
чемо зробити вкладку «онлайн поселення». Зараз над цим працюємо і, 
сподіваюся, що наші студенти зможуть поселятися в гуртожитки уже 
в онлайн режимі  на наступний навчальний рік.

- Чим цікавий та корисний сайт студмістечка?
- На нашому сайті є інформація про поселення як для першокурсників, 

так і для старшокурсників…. Можна глянути план-схему; подивити-
ся фото гуртожитків; контактні дані адміністрації та завідувачів 
гуртожитків; ознайомитися із новинами – чим живе студмістечко…

- Наталіє Іванівно, скажіть, будь ласка, як відбувається поселення 
у гуртожитки Західноукраїнського національного університету?

- Усі першокурсники, які виявили бажання мешкати у гуртожитку 
і написали заяви в приймальній комісії –  поселені. Розподіл студентів 
між гуртожитками здійснювало студмістечко залежно від факультету, 
на якому навчаються студенти. 

- А як поселяються старшокурсники - студенти 2, 3, 4 курсів?
- Студенти старших курсів, які виявили бажання проживати 

в гуртожитку, писали заяву у червні місяці, а вже у серпні список 
рекомендованих до поселення студентів було оприлюднено на сайті  
університету та інстаграм сторінці.

- Чи маєте помічників, адже поселення у гуртожитки – це завжди 
велика, тривала і дуже відповідальна робота, коли нема ані вихідних, 
ані святкових днів… 

- Нам в цьому допомагають студенти Університетської ради, 
студради гуртожитків та студпрофкому університету (див. фото на 
31 стор.). Зазначимо, що у кожному із п’яти гуртожитків є голова 
студради і старости поверхів. Вони ведуть свою інстаграм-сторінку з 
нашим логотипом і посиланням на сайт студмістечка, та подають усю 
необхідну інформацію. На Інстаграм сторінку вже підписано більше 
1000 фоловерів. На сторінці є фото і контакти голів студради. 

- Поясніть, будь ласка, як встановлюється розмір плати за про-
живання у гуртожитках закладів вищої освіти?

- Розмір плати за проживання у гуртожитках закладів освіти 
державної та комунальної форми власності встановлює керівник за-
кладу освіти за погодженням з органом студентського самоврядування 
з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 28 березня 2011 року № 284/423/173, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258.

(Закінчення на 31-й стор.)

У Західноукраїнському національному університеті для працівників 
студмістечка 9 липня 2021 року було проведено тренінг, підготовлений за 
результатами міжнародного проєкту «Міжнародна мобільність – можливості 
та проблеми. Належна підготовка до навчання в іноземному університеті».

Проєкт реалізовувався впродовж 2018-2021 рр. у межах програми 
Еразмус+ («Стратегічне партнерство») на основі співпраці закладів вищої 
освіти чотирьох країн - Вроцлавський економічний університет (Польща), 
Елінський відкритий університет (Греція), Університет Паннонія (Угорщина) 
та Західноукраїнський національний університет (Україна).

Підвищення комунікативних навичок  працівників студмістечка у 
спілкуванні з іноземними студентами, які навчаються в університеті й про-
живають у студентських гуртожитках – головна мета тренінгу.

Спікером виступила д.е.н, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі,  ко-
ординатор проєкту від університету  -  Ольга Собко, яка презентувала присутнім 
посібники, які навчають, як правильно комунікувати з іноземними студентами 
та допомагати їм адаптуватися до нових умов навчання та проживання.

Уляна ТАНАВСЬКА, фахівець 
відділу інформації та зв’язків з громадськістю

«МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ – – 
можливості та проблеми...»можливості та проблеми...»

В ОШАТНОМУ Й ЗАТИШНОМУ  В ОШАТНОМУ Й ЗАТИШНОМУ  
СТУДМІСТЕЧКУ КЛАСИЧНОГО СТУДМІСТЕЧКУ КЛАСИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ  ВИРУЄ УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ  ВИРУЄ 
ЦІКАВЕ МОЛОДІЖНЕ ЖИТТЯ…ЦІКАВЕ МОЛОДІЖНЕ ЖИТТЯ…

НОВІ ТАЛАНТИ ВІДКРИВАЄ
студентський «НЕформат»...

Вересневого теплого вечора – одягнувшись в аромати духмяної осені, 
під відкритим небом – усміхаючись до молодого місяця і ясних зір, студенти 
класичного університету Тернополя взяли участь в арт-проєкті «НЕформат», 
даруючи присутнім свою творчість.  

Захід, який організував відділ гуманітарної освіти та виховання,  вкотре 
об’єднав активну, креативну, обдаровану студентську молодь. 

Юнаки й дівчата запалювали серця пісенними композиціями та поезіями. 
Справжнім відкриттям стали виступи Олега Левицького, Вікторії 

Шевчук, Мар’яни Кирик, Анастасії Баланчук та інших. Студенти інституту 
інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського 
національного університету створили свій  гурт «Геодезисти». 

Всі учасники заходу отримали дипломи, флаєри на студентську вечірку 
і символічні подарунки від організаторів.

А хедлайнерами стали випускники нашого закладу вищої освіти Павло 
Тютюнник та Влад Вальків, яким довелося співати «на біс», адже глядачі не 
відпускали талановитих виконавців зі сцени. На завершення заходу звучала 
популярна пісня «Молодь змінює світ» у виконанні Тетяни Шарган.

Талановита молодь справді здатна зробити світ кращим! 
Було атмосферно, зворушливо, весело, драйвово!

Алла БІНЦАРОВСЬКА, 
заступник начальника відділ гуманітарної освіти та виховання
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соціально-економічного розвитку. Клопітка робота працівників відповідних 
відділів та підрозділів в основному не видима, але дає свої щоденні 
позитивні наочні результати задля забезпечення якісного санітарного, 
соціально-побутового, матеріального стану будівель та споруд університету, 
створення життєдайного простору, що забезпечує сприятливі умови для 
навчання, праці, проживання та відпочинку студентства та працівників 
класичного університету. Усі працівники відповідних відділів на чолі із їх 
керівниками та заступниками дуже віддано відносяться до своїх посадових 
обов’язків. Особливо хочеться згадати окремих працівників, котрі своєю 
наполегливою працею забезпечують задовільний технічний стан будівель, 
споруд, благоустрій території, а саме: електрики Володимир ФІЛІПЧАК 
та Михайло ТИШ, сантехніки Петро ШКУЛА та Олексій СЛИ’ВЮК, 
електрогазозварник Павло МАРЧУК, столярі Микола КУЗЬМІЧОВ та 
Петро МАРЧУК, двірники Марія ПАВЕЛКО та Ярослав КАЛІНСЬКИЙ, 
прибиральниці Наталія Балюк, Джумак Галина та інші. Окремої уваги 
заслуговують завідувачі гуртожитків, які майже цілодобово забезпечують 
належну організацію задля оптимального функціонування студентських 
гуртожитків, чуйно дбають про студентів, як за своїх дітей. Тому декотрі 
студенти, особливо іноземці, називають їх мамами.

- Вам довелося очолити такий відповідальний структурний 
підрозділ університету у дуже непростий  для цілого світу час… 
Наталіє Іванівно, здається, що коронавірус «COVID-19» вражає людей 
за своєю власною схемою, і ніхто не знає, що кого чекає уже наступного 
дня… Що робити, якщо хтось із студентів захворів?

- Ректор класичного університету Тернополя А.І. Крисоватий  
турбується про здоров’я не лише студентів, а й всієї університетської родини, 
адже саме з його ініціативи придбано і встановлено у навчальному корпусі 
№1 дефибрілятор та проведено навчання із його застосування. Відрадно, що 
у нас в студмістечку,  працюють лікарі, які, за необхідності, нададуть  хворим 
невідкладну медичну допомогу.  Це – лікар вищої категорії Л.В.Войтович 
(кабінет №5), лікар I категорії Н.М. Вілібніцька (каб №7).

 - Студенти класичного університету Тернополя із радістю сприй-
няли організацію і проведення на території студмістечка цікавого 
дозвілля і, зокрема, запальних дискотек… Як надалі часто зможе без-
турботно веселитися наша студентська молодь?

- Студенти мріють про цікаве дозвілля, і ми плануємо заходи 
такого формату, але пандемія вперто вносить свої корективи. Втім, 
нам  вдалося провести змагання з міні-футболу між гуртожитками 
студмістечка та студентську вечірку. По завершенню пандемії зможемо, 
крок за кроком, втілювати свої ідеї у життя.

- Прошу Вас, бодай трішки, привідкрити завісу нових ідей, адже 
читачам газети «Університетська думка» цікаво дізнатися, які нововве-
дення планує запровадити у студмістечку, разом зі своїми помічниками, 
директорка Наталія Карпишин?

- Мої плани амбітні. Їх можна розділити на три напрямки: здоров’я 
і безпека мешканців (сьогодні в умовах пандемії важливо витримати 
всі правила карантину); комфортне поселення і проживання у гур-
тожитках (максимально спростити процес поселення, осучаснити 
матеріально-технічну базу і т.д.); виховна робота зі студентською 
молоддю (популяризація здорового способу життя).

- Наталіє Іванівно, що побажаєте студентам затишного 
інтернаціонального студмістечка ЗУНУ?

- Дорогі студенти! Пам’ятайте, що час біжить дуже стрімко, а роки 
юності – неповторні, тому  живіть життям на повну, аби Вам було радісно 
приїжджати до рідної Альма-матер на зустрічі випускників ювілейних 
років та  приємно розповісти про своє студентське життя проведене в ЗУНУ.

- Спасибі за розмову і нехай збудуться Ваші світлі амбітні плани!
Розмовляла Марія Баліцька, 

головний редактор газети «Університетська думка»

(Закінчення. Початок на 30-й стор.)

- Наталіє Іванівно, чи є серед студентів-мешканців гуртожитків 
Західноукраїнського національного університету особи, які мають право 
на отримання пільги за проживання у гуртожитку?

- Студенти-мешканці гуртожитків Західноукраїнського 
національного університету, які навчаються на денній формі навчання, 
і належать до певних категорій громадян, мають право на отримання 
пільг за проживання у гуртожитку.

На підставі *Постанові КМУ від 23.11.2016 № 975 «Про надання 
державної цільової підтримки деякими категоріями громадян для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти», пільга надається 
наступним категоріям:

• особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 
до  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

• дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 
до  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

• дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі про-
ведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

• дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой 
України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

• дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
• дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
Також пільги на проживання мають діти сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування. Документи, які входять на наявність пільг 
необхідно подавати  у гуртожиток № 1 кабінет  № 4.

- Територія студмістечка класичного університету Тернополя 
чималенька, але дуже затишна і ошатна, прямо заквітчана…

- Ошатність території студмістечка забезпечують структури відділу 

Адміністрація класич-
ного університету Тернопо-
ля шанує роботу кожного 
працівника великої дружної 
університетської родини! 
Днями відзнаку «Почесний 
працівник ЗУНУ» отрима-
ла інженер експлуатаційно-
технічного відділу Руслана 
Шпінталь.

 У 2003 році  Руслана 
закінчила Тернопільську 
академію народного госпо-
дарства (тепер - ЗУНУ) за 
спеціальністю «Інтелектуальна 
власність».

Любить мандрувати і 
виношує у серці дуже важливу 
мрію - знайти себе!

Сенс життя - шлях до усвідомлення, Сенс життя - шлях до усвідомлення, - - 
таким є життєве кредо Почесного працівника ЗУНУ таким є життєве кредо Почесного працівника ЗУНУ 

Руслани Шпінталь!Руслани Шпінталь!

В ОШАТНОМУ Й ЗАТИШНОМУ  В ОШАТНОМУ Й ЗАТИШНОМУ  
СТУДМІСТЕЧКУ КЛАСИЧНОГО СТУДМІСТЕЧКУ КЛАСИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ  ВИРУЄ УНІВЕРСИТЕТУ ТЕРНОПОЛЯ  ВИРУЄ 
ЦІКАВЕ МОЛОДІЖНЕ ЖИТТЯ…ЦІКАВЕ МОЛОДІЖНЕ ЖИТТЯ…
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У м.Луцьк відбувся ІV 
етап Кубку України з метань 
- Всеукраїнські змагання із 
легкої атлетики пам`яті ЗТУ 
Л.Смелаша та А.Кончиця.

Студент класичного 
університету Тернополя  
факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій 
Палій Павло впевнено 
переміг у метанні спису, 
виборовши золоту медаль!

Спортсмен класичного університету Спортсмен класичного університету 
Тернополя Павло Палій Тернополя Павло Палій 

виборов золото!виборов золото!

У класичному університеті Тернополя відбулося нагородження 
переможців Відкритого Кубка міського голови з таїландського боксу. 
Змагання зібрали учасників зі всієї України. У підсумку, команда із 
Рівного виборола бронзу, спортсмени з Івано-Франківська зайняли 
друге місце, а першість – наші тернопільські бійці.

Ректор вишу Андрій Крисоватий привітав призерів і зазна-
чив: «Спортивна молодь завжди гідна поваги, і мені надзвичайно 
приємно, що сьогодні ми нагороджуємо переможців  Відкритого 
Кубка міського голови з таїландського боксу. Ви – сильні духом 
люди,  професіонали своєї справи та майбутнє нашої держави. Я 
хочу побажати вам завжди впевнено крокувати до нових, гідних 
перемог, завзято, цілеспрямовано й наполегливо працювати, вірити 
у власні сили і пам’ятати, що успіх залежить лише від вас!»

Подарунки і нагороди за перемогу отримали Максим Сливінський 
та Максим Онуферко і їхній тренер – Арсен Шимків.

Нехай спорт дарує вам стійкість і мужність, життєвий шлях буде 
прямим і широким, а всі мрії втілюються у життя!

Нагородження переможців Відкритого Нагородження переможців Відкритого 
Кубка міського голови з таїландського боксуКубка міського голови з таїландського боксу

Спортсмени ЗУНУ - срібні та бронзові Спортсмени ЗУНУ - срібні та бронзові 
призери на чемпіонатах України і Євопи!призери на чемпіонатах України і Євопи!

У спортивному комплексі Західноукраїнського національного 
університету №1 упродовж 1-5 червня 2021 року тривав фінальний 
тур Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга», серед дівчат 
2006 року народження. У змаганнях взяли участь 7 команд, а саме:

1.  «Галичанка-КЗ КДЮСШ»( м. Тернопіль). 2.  «Чернівецька 
–ОДЮСШ»(м. Чернівці). 3.  «Спортліцей» (м. Біла Церква). 4.  
«ДЮСШ» (м. Ірпінь). 5.  «ЧОКДЮСШ-ДЮСШ» (м. Чернігів). 6.  «КЗ 
ХПКСП ХОР» (м. Харків). 7.  «ДОСКСП ім. С. Бубки» (м. Бахмут).

Команда Галичанка-КЗ КДЮСШ в груповому етапі здобула 
перемоги над командами ДОСКСП ім. С. Бубки, ЧОКДЮСШ-
ДЮСШ «Чернігів», Ірпінь –ДЮСШ та з першого місця вийшли 

Волейболістки Західноукраїнського національного університету  – Волейболістки Західноукраїнського національного університету  – 
чемпіони України!чемпіони України!

у півфінал, де зустрілись з командою Чернівецької –ОДЮСШ, 
результат гри 3:0 на користь наших дівчат.

У фіналі змагань наші волейболістки зустрілись з командою 
Спортліцей, який зумів нав’язати боротьбу лише у першій партії 
(26:24 на користь тернопільчанок). У наступний двох партіях 
волейболістки Галичанки-КЗ КДЮСШ не залишили шансів супер-
ницям та перемогли 25:11 та 25:12. У підсумку перемога наших дівчат 
з рахунком 3:0 та звання чемпіонок України.

Відкривали захід завідувач кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ 
Роман Гах та директор КЗ КДЮСШ з ігрових видів спорту Михайло Валько.

Звання кращих гравців турніру у наступних номінаціях здобули:
-  Кращий блокуючий – Леонова Вікторія (м. Бахмут);
-  Кращий зв’язуючий – Голод Діана (м. Тернопіль);
-  Кращий захисник – Туркула Вероніка (м. Тернопіль);
-  Кращий нападник – Грицик Богдана (м. Тернопіль);
-  Кращий діагональний – Савченко Христина (м. Біла Церква);
-  MVP чемпіонату – Пекнич Вероніка ( м. Тернопіль).
Закриття змагань провели  начальник управління розвитку спор-

ту та фізичної культури ТМР Микола Круть та завідувач кафедри 
фізичної реабілітації і спорту Західноукраїнського національного 
університету Роман Гах.

Спорт – це майбутнє,  
крок уперед, та невід’ємна частина нашого життя!

Студенти ЗУНУ на чемпіонаті України з Студенти ЗУНУ на чемпіонаті України з 
дзюдо серед молоді вибороли бронзу!дзюдо серед молоді вибороли бронзу!

У м. Дніпро упродовж 15-16 
вересня  проходив чемпіонат 
України з дзюдо серед молоді до 
23 років. У перший день змагань 
студентки Західноукраїнського 
національного університету 
Анастасія Сикіш та Алла Бе-
геба  (у ваговій категорії до 48 
кг), Сніжана Пліш (у ваговій 
категорії – до 57 кг) завоювали 
бронзові нагороди. Бажаємо 
нашим спортсменкам і надалі 

впевнено та наполегливо йти до нових перемог!

У Затоці (Одеська область), 5 червня 2021 року відбувся чемпіонат 
України з пляжного самбо серед дорослих, молоді та майстрів 
(ветеранів). Взяли участь  164 спортсмени із 12 регіонів. У чемпіонаті 
студентки класичного університету Тернополя Сніжана Пліш та 
Галина Ковальська вибороли золоті нагороди.

Студенти ЗУНУ -  спортивне майбутнє України!

“Золоті” студенти  нашого університету - “Золоті” студенти  нашого університету - 
спортивне майбутнє України!спортивне майбутнє України!

 Студенти класичного університету Тернополя успішно висту-
пили на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів. На 
дистанції 3000 м із перешкодами Віктор Гнатів здобув срібну нагороду, 
а Тетяна Когут – бронзу.  

* * *
Студент ЮФ ЗУНУ, майстер спорту з плавання Сергій Лисобей 

став бронзовим призером чемпіонату України з плавання серед 
юніорів та молоді  (дистанція 100 м. на спині). 

* * *
 Студентка факультету фінансів та обліку Іванна Дяченко виборола 

бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з веслування серед молоді і 
юніорів, який проходив у м.Познань з 24 по 27 червня 2021 року.

* * *
В італійському місті Розетто-дельї-Абруцці завершився чемпіонат 

Європи-2021 з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, який 
проходив 17-24 червня 2021 року. Успішно виступила студентка 
Західноукраїнського національного унііверситету Олеся Крисюк, 
яка виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 81 кг.

Щиро вітаємо спортсменів із вагомими досягненнями та бажаємо 
подальших  спортивних успіхів! Досягате нових вершин!

У м.Бухарест завершився традиційний міжнародний турнір із 
греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед юніорів Dumitru 
Pirvulescu & Vasile Iorga. 

У напруженій боротьбі студент Західноукраїнського національного 
університету Едуард Стрільчук виборов срібну нагороду. 

Сильний, вольовий, цілеспрямований Едуард - гордість класич-
ного університету Тернополя!

Срібну нагороду виборов Едуард Стрільчук!Срібну нагороду виборов Едуард Стрільчук!

Сторінки 32-33  підготовлено Сторінки 32-33  підготовлено 
за матеріалами за матеріалами кафедри фізичної реабілітації і спортуЗУНУ
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Нещодавно у м. Львів відбувся чемпіонат 
України з легкої атлетики серед юнаків і 
дівчат. Близько 750 спортсменів зі всіх обла-
стей України упродовж трьох днів виборювали 
медалі національних змагань.

Студентка фахового коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій 
Західноукраїнського національного 
університету Діана Марущак здобула пере-
могу на дистанції 2000 м із перешкодами.

Вперед до нових перемог!

Перемогу на чемпіонаті України з легкої Перемогу на чемпіонаті України з легкої 
атлетики здобула Діана Марущакатлетики здобула Діана Марущак

У  к л а с и ч н о м у 
університеті Тернопо-
ля відбулося вересневе 
засідання Вченої ради, у 
ході якого ректор Андрій 
Крисоватий вручив кубок 
директору навчально-нау-
кового центрy студентсько-
го спорту Роману Циквасу 
- за перемогу ЗУНУ у за-
гальнокомандному заліку 
XVI літньої Універсіади 
України, за здобуте перше 
місце серед закладів вищої 
освіти України 4 категорії.

ЗУНУ - переможець XVI літньої ЗУНУ - переможець XVI літньої 
Універсіади України серед закладів Універсіади України серед закладів 

вищої освіти України!вищої освіти України!

 У Лімассолі (Кіпр) відбувся чемпіонат Європи серед юніорів 
і юніорок з спортивного самбо. Успішно виступили студенти 
Західноукраїнський національного університету: Сніжана Пліш 
здобула золоту нагороду у ваговій категорії до 54 кг, Марія Куневич 
та Юрій Яремчук - вибороли бронзу. Щиро радіємо спортивним 
здобуткам наших студентів й бажаємо подальших успіхів!

Студенти нашого університету - призери Студенти нашого університету - призери 
чемпіонату Європи серед юніорів і чемпіонату Європи серед юніорів і 

юніорок зі спортивного самбо!юніорок зі спортивного самбо!

У комплексі «Спорт Арена Тячів», 21-23 травня 2021 року, 
тривав міжнародний турнір із греко-римської боротьби «TYACHIV 
CUP». Поєдинки були напружені та видовищні. Своїх фаворитів 
активно підтримували вболівальники. Серед учасників було чима-
ло і досвідчених молодих борців, а також  і новеньких, які вперше 
вийшли на килим. Студент фахового коледжу економіки, права 
та інформаційних технологій Західноукраїнського національного 
університету Анатолій Паснак став переможцем змагань.

Гордимося спортивною молоддю класичного університету Тернополя!

Студент фахового коледжу економіки, Студент фахового коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій права та інформаційних технологій 

ЗУНУ Анатолій Паснак – ЗУНУ Анатолій Паснак – 
переможець міжнародного турніру з переможець міжнародного турніру з 

греко-римської боротьби!греко-римської боротьби!

Студенти класичного університету Тернополя взяли участь у 
XVI літній Універсіаді України з плавання. Змагання проходили у 
м. Кам’янське впродовж 27-31 травня.

У складі команди Західноукраїнського національного 
університету виступили: Лисобей Сергій, Карапетян Артем, Шуль 
Ярослав, Онищук Ілля, Хміль Стасніслав та Ященко Вадим.

За результатами змагань наш університет посідає перше місце 
серед усіх закладів вищої освіти Тернопільської області.

Щиро радіємо досягненням молоді ЗУНУ й бажаємо їм успіхів!

Перше місце серед закладів вищої освіти Перше місце серед закладів вищої освіти 
області виборов області виборов 

класичний університет Тернополя!класичний університет Тернополя!

Олімпійці-2021  - студенти і випускникиОлімпійці-2021  - студенти і випускники
класичного університету Тернополя!класичного університету Тернополя!
У столиці Японії - Токіо - 23 липня стартували Олімпійські 

ігри-2021! Західноукраїнський національний університет на го-
ловних змаганнях планети представляли 6 олімпійців у 4 видах 
спорту: Сергій Тарновський (студент виступав за збірну Молдови і 
виборов бронзу) – веслування; Мельник Тетяна (випускниця 2020 
року) – легка  атлетика; Ткачук Вікторія (випускниця 2020 року) – 
легка атлетика; Михайло Гаврилюк (випускник 2021 року) – легка 
атлетика; Олена Кривицька (випускниця 2013 року) – фехтування; 
Віктор Петрик (студент) - греко-римська боротьба.

            Бажаємо спортсменам ЗУНУ нових перемоги!

Випускниця класичного університету 
Тернополя  Галина Ковальська ви-
борола срібну нагороду відкритого 
Кубка України з боротьби дзюдо, де 
брали участь спортсмени збірних ко-
манд України, Грузії, Литви, Кіпру та 
Туркменістану.

Тренує спортсменку випускник 
Західноукраїнського національного 
університету Андрій Микитин.

Вітаємо з перемогою!

Срібна нагорода - результат багаторічної Срібна нагорода - результат багаторічної 
наполегливої праці Галини Ковальської!наполегливої праці Галини Ковальської!
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Іван Марчук: «Дайте мені тисячу років –Іван Марчук: «Дайте мені тисячу років –
 і я розмалюю небо!» і я розмалюю небо!»

«ШЕВЧЕНКІАНУ ІВАНА МАРЧУКА» 
представили студентам, викладачам, працівникам університету 

і поважним гостям, залюбленим у роботи генія, життєлюба, творця 
прекрасного, завжди неспокійного Івана Марчука.

 «Твори Івана Марчука – це оголений нерв, світоглядні розду-
ми й духовні пошуки, життєдайна сила для українців, – читаємо 
у передмові доктора економічних наук, професора, ректора 
Тернопільського національного економічного університету Андрія 
Ігоровича Крисоватого до книги «Шевченкіана Івана Марчука», 
яка побачила світ у видавництві ТзОВ «Терно-граф». – Вдив-
ляючись у картини Івана Степановича, по-новому сприймаєш 
Т.Г.Шевченка…Значення творчості Тараса Шевченка для Івана 
Марчука – вселенське і неосяжне, у своїх полотнах він веде діалог 
із Кобзарем, уособлюючи увесь наш народ – від найменших сіл до найбільших мегаполісів, де присутня 
українська душа. Він пробуджує національну свідомість , українську історію, об’єднує спільною ідеєю, 
береже духовні джерела. У них – наша єдність, у них – наша сила. Тільки так залишимося самими со-
бою! Тільки так завжди будемо переможцями!...»

Ошатна виставкова зала нашого університету наповнювалася відвідувачами задовго до 
початку зустрічі, яка обіцяла привнести особливий шарм від спілкування з генієм.

Але всесвітньовідомий художник Іван Марчук зайшов до виставкової зали без помпезності 
й привітною усмішкою та жартами освітив присутніх, створивши невимушену дружну ат-
мосферу, а його розповідь про свій життєвий і творчий шлях не залишила байдужими тих, 
хто серцем відчув спорідненість душі із відомим земляком.

Іван Степанович із замилуванням вслухався у звуки бандури і слова пісні на слова Тараса 
Шевченка «Думи мої, думи…», яку майстерно виконав ансамбль бандуристок університету 
«Червона калина» під керівництвом Орести Мочули; задумливо переймався долею молодих 
українців у пісні Кобзаря «Не тополю високую», яку співали Сергій Лещук і Тетяна Шарган; 
возвеличував «Ім’я Тараса» разом із талановитим студентом ФКІТ Павлом Тютюнником; 
слухав ведучих дійства Оксану Балуцьку та Юрія Дзюлу, оглядав – немов благословив на-
ших студентів й усіх, хто із трепетом душі вдячно сприймав присутність знаного художника.

Теплі слова про видатного сина тернопільської землі – лауреата Національної премії імені 
Тараса Шевченка Івана Марчука говорили ректор університету Андрій Крисоватий, заслу-
жений художник України Петро Ткачик, голова обласного наукового товариства ім.Тараса 
Шевченка Михайло Андрейчин, головний редактор видавництва «ТзОВ Терно-граф» Петро 
Козловський, а народний артист України В’ячеслав Хім’як неперевершено продекламував 
кілька творів Тараса Шевченка, закінчивши пророчими словами-молитвою про єдиномисліє 
і єдинобратіє, яких так зараз не вистачає нашій зболеній Україні.

Зворушений таким теплим і щирим дійством, художник і мислитель Іван Марчук охо-
че фотографувався з присутніми на згадку, щедро роздаровував, попередньо поставивши 
автографи, свою «Шевченкіану», яку, щоби сотворити, жив 
Шевченком багато літ і відтворив-написав 42 роботи, які 
оживали перед його очима і в душі під час читання «Кобзаря». 
У 1995 році у видавництві «Дніпро» вийшов у світ «Коб-
зар», проілюстрований картинами Івана Марчука із циклу 
«Шевченкіана», а цьогоріч «Шевченкіана Івана Марчука» ви-
друкувана окремою книгою завдяки меценату А.І.Крисоватому, 
який закінчив передмову до книги такими словами: «По-
лотна циклу «Шевченкіана» дуже сильно перегукуються з 
теперішньою ситуацією в Україні. Адже у Кобзаревих творах 
багато пророцтва та філософії. Іван Марчук, доповнюючи Та-
раса Григоровича, через свої роботи показує історіософію всієї 
України. Поєднуючи сучасність з майбутнім, він живе, творить, 
шукає особливий духовний стиль, свій власний спосіб вияву. 
Майстерно володіючи пензлем, формує українську культуру 
– осердя нашого народу. Я хочу, щоб Україна стала родючим 
чорноземом для усіх неординарних, прогресивних унікальних 
особистостей, які дивуватимуть світ своїми шедеврами».

…Швидко пролетіла кількагодинна зустріч із Всесвітньовідомим генієм, якого народила 
тернопільська земля. Сповідь Івана Марчука змусила заново переосмислити суть людського 
існування і вірність поклику душі. Воістину, часом досить потиску руки, щоби напитися Величі Духу.

Дякуємо, Іване Степановичу! Нехай Вас зігріває тепло рідного краю і береже Господь!
Марія БАЛІЦЬКА, головний редактор газети «Університетська думка»

Інформаційна довідка: 
Напередодні 30 річниці Незалежності України 

Президент Володимир Зеленський уперше вручив 
відзнаку «Національна легенда України» видат-
ним особистостям-сучасникам, серед яких живо-
писець, народний художник України Іван Марчук.

У творчому доробку художника приблизно 5000 
картин. За півстоліття творчої діяльності він мав 
понад 150 монографічних виставок та взяв участь 
у 100 колективних експозиціях в Україні та за її ме-
жами. а стилістикою, технікою виконання, колори-
стичним вирішенням, тематикою його картини си-
стематизуються в цикли: «Голос моєї Душі», «Пей-
заж», «Цвітіння», «Кольорові прелюдії», «Портрет», 
«Нові експресії», «Натюрморт», «Біла планета І» і 
«Біла планета II», «Виходять мрії з берегів», «По-
гляд у Безмежність». Свою високу продуктивність 
він пояснює дуже просто – говорить, що працює і 
багато років зберігає вірність «чорному календа-
рю», у якому немає свят і вихідних. День за днем 
митець прикутий до мольберта. Художник пере-
конаний: якби в його розпорядженні була тисяча 
років життя – він міг би розмалювати все небо і 
не повторити однаковий візерунок на жодному зі 
шматочків. Та ще невтомний митець скаржиться, 
що у нього… лише дві руки.

Є серед рукотворів українського художника і 
найдорожча картина, яку поціновувачі мистецтва 
пропонували на відкритих торгах в аукційному 
домі «Золоте Січення» колекційного класичного і 
сучасного мистецтва Classic & Contemporary Art 
з рекордними продажами. За картину Івана Мар-
чука «Золота ніч» боролися сім колекціонерів. У 
результаті лот продали за 96,8 тисяч доларов при 
стартовій ціні $30 тисяч  доларів.

Картина Івана Марчука «Золота ніч» 
(див.фото внизу) виконана акрилом в манері 
пльонтанізму. Це знакова робота художника, яку 
він написав у період свого творчого розквіту. Мар-
чук написав захід сонця над рікою в українському 
селі. За ландшафтом пейзаж нагадує Канів, що 
розкинувся над Дніпром.

Відрадно, що у столиці України, в історичній 
частині Києва, знайшли приміщення для облаш-
тування персонального музею видатного сучасного 
українського митця, народного художника України, 
лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, члена Золотої гільдії Римської академії 
сучасного мистецтва Івана Марчука.

До 85-річчя від Дня народження Івана Марчука
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Під час візиту Митрополита Київського 
і всієї України, Предстоятеля Православної 
церкви України Епіфанія студентському теле-
баченню WUNU TV вдалося поспілкуватися 
із його Блаженством.

Предстоятель ПЦУ, Митрополит 
Епіфаній говорив про свідомий вибір 
служіння, умиротворення, книги, які змінили 
життя та гармонію між людьми. 

Розмова із духовним наставником нади-
хнула молодь творити добро.

ПОДЯКА!
«Бажаю процвітання та Божого благо-

словення усім, хто трудиться та навчається 
у Західноукраїнському національному 
університеті», - зазначив у книзі почесних 
гостей Блаженнійший Епіфаній.

Університетська родина Західно-
українського національного університету 
висловлює щиру подяку Митрополиту 
Київському і всієї України, Предстоятелю 
Православної церкви України Епіфанію за 
візит до класичного університету Тернополя. 
Сьогоднішнє спілкування - це можливість 
духовно збагатитися, пізнати християнські 
цінності, зануритися у сакральні глибини на-
ших сердець.  Віримо, що ця зустріч стане зна-
ковою для нашого університету та молоді, яка 
будуватиме мирну, незалежну, єдину Україну.

У класичному університеті Тернополя відбулася знаменна подія – візит Митрополита 
Київського і всієї України, Предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Ректор 
Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий зустрів поважних 
гостей за давньою українською традицією – з короваєм на вишитому рушнику. Біля  
університетської каплиці  зустріли Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України 
Епіфанія викладачі, студенти, працівники та духовенство величавою піснею «Христос 
Воскрес». Його Блаженство, Високопреосвященства, Всечесні отці разом із адміністрацією 
університету спільно промовили молитву та посадили храмове дерево біля  каплиці Різдва 
Пресвятої Богородиці. 

Студенти та викладачі радо вітали Блаженнійшого та духівництво. Надзвичайно 
емоційною та душевною була зустріч молоді із Предстоятелем Православної Церкви 
України. Юнаки та дівчата  мали нагоду поспілкуватися із знаковою постаттю українського 
православ’я.

«Ми маємо за честь приймати у стінах нашого університету величну постать, духовне 
осердя України Блаженнійшого Епіфанія. Сьогоднішня зустріч – це свідчення того, що всі 
ми зростаємо на високих духовних цінностях, а українська освіта будує свій фундамент на 
міцній духовній основі», - сказав Андрій Ігорович.

 На завершення діалогу молодь подарувала Блаженнійшому Епіфанію  вишиту картину 
Богородиці, яка своїм омофором покриває Україну  й зазначили, що ця бесіда залишиться 
у серцях та закарбується у  їхній пам’яті як світла подія. «Ми віримо в те, що з мудрістю і 
терпінням пройдемо свій шлях, загартуємо дух та зміцнимося у вірі»,- сказала Тетяна Кульпа.

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України 
Епіфаній за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним 
народом нагородив ректора ЗУНУ Андрія Крисоватого орденом святого Архістратига 
Михаїла ІІ ступеня.

На засіданні Вченої ради класичного університету Тернополя доктори наук і  професори, 
слухаючи промову Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Православної 
церкви України Епіфанія, прийняли рішення, що за вагомий внесок у духовне збагачення та 
об’єднання українського народу, місію просвітництва і любові присвоїти звання «Почесний 
професор Західноукраїнського національного університету» Блаженнійшому Епіфанію.

До дійства долучилися Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, Архієпископ 
Тернопільський і Бучацький Тихон та духовенство.

Дякуючи присутнім, Блаженнійший Епіфаній зазначив: « Ми живемо в історичний та 
відповідальний час, для кожного із нас -  це період, коли Господь Бог сподобав нас мати свою 
незалежну державу й єдину автокефальну православну церкву. Упродовж  останніх  30-ти 
років ми боролись та досягали успіху, ніхто не вірив у те, що наша  церква отримає Томос, 
що її визнаватимуть інші помісні православні церкви. Це відбулося завдяки старанням не 
тільки нашого покоління, а й наших предків, які боролися та  доклали чимало зусиль для 
свободи. Майбутнє у наших руках, і все залежить тільки від нас. Сила - в єдності, будьмо 
із Господом та віримо у власні сили і призначення. Я  бажаю, щоб з Божою допомогою усі 
ми досягали тільки благословенних успіхів, і вони неодмінно  будуть служити на розвиток 
нашого суспільства та розбудову нашої української держави. Нехай Господь береже вас усіх. 
Христос Воскрес!»

Урочисте засідання завершилося співом «Многая літа» та « Боже великий, єдиний». 
Натхненна зустріч, щирі слова та побажання зігріли серця усіх присутніх та сприяли зміцненню 

християнських поглядів дружнього колективу Західноукраїнського національного університету.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України, 
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній благословив Предстоятель Православної церкви України Епіфаній благословив 
велику університетську родину на духовне збагачення кожної душі, велику університетську родину на духовне збагачення кожної душі, 

збереження християнських цінностей, збереження християнських цінностей, 
пізнання глибин власних сердець і бажання творити добро!пізнання глибин власних сердець і бажання творити добро!

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю                                                              Духовність...Духовність...
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«Золоте перо Тернопілля» - таку відзнаку я отримала напередодні 
Дня журналіста України з рук очільника Тернопільської обласної 
організації Національної спілки журналістів України Василя Трака-
ла.  Чи важливі відзнаки? Звісно, що важливі, адже творчі відзнаки 
засвідчують не лише про невтомну багаторічну журналістську пра-
цю, а й про особливий/авторський стиль письма, унікальний виклад 
думки,  аналітичний погляд на ситуацію і пропозиції чи рекомендації 
щодо її виправлення, вдосконалення, зміни чи поліпшення...

Якщо мовити філософськи, то скажу так: коли прийде час, то при 
переході до Вічності Бог не запитає мене, скількома нагородами і відзнаками 
було відзначено мою творчість, адже важливо те, скільком читачам мої 
написані/надруковані статті, інформації, репортажі, інтерв’ю, нариси, 
документальні твори, оповідання, замальовки, фейлетони чи гуморески 
добре порадили і мудро зарадили, підняли дух, допомогли прозріти і навіть 
пробудитися, зміцнили віру у торжество правди, витерли сльозу, додали 
оптимізму і впевненості у власних силах, підказали вихід у скрутні миті 
життя і обнадійливо скерували до Божого миру у власному серці...

Відзнака «Золоте перо» неначе розкриває душу журналіста 
- відкриту на правдиве слово і красу довкілля, багату на добро, 
справедливість, милосердя, світло і любов... 

«ЗОЛОТЕ ПЕРО ТЕРНОПІЛЛЯ» зобов’язує і надалі гідно 
представляти Українським і закордонним читачам найвагоміші 
здобутки і досягнення нашого славного Тернопілля в цілому і 
Західноукраїнського національного університету зокрема, у якому 
27 років поспіль виходить газета «Університетська думка» (раніше 
«Академія»), яку маю честь редагувати. Відтак цю важливу творчу 
відзнаку щиро поділяю із нашою великою дружною університетською 
родиною, адже разом ми випустили у світ уже понад 500 номерів 
університетського часопису і разом вивіряємо наступні кроки кла-
сичного університету Тернополя та його інформаційної супутниці 
- «Університетської думки». Дякую Богу за все!

©Марія БАЛІЦЬКА, головний редактор газети ЗУНУ
 «Університетська думка», член Національної спілки журналістів 

України з 1993 року, Заслужений журналіст України

“ЗОЛОТЕ ПЕРО ТЕРНОПІЛЛЯ”“ЗОЛОТЕ ПЕРО ТЕРНОПІЛЛЯ”
отримала головний редактор газети отримала головний редактор газети 

“Університетська думка”“Університетська думка”

БАРВИСТО КВІТУЄ ЩОЛІТА
Свята Українська Земля...

Світлина Марії Баліцької  

Упевнено, гідно, велично підтримуємо твій мудрий лет...Упевнено, гідно, велично підтримуємо твій мудрий лет...
Слався, Національний Західноукраїнський Університет! (Гімн ЗУНУ)Слався, Національний Західноукраїнський Університет! (Гімн ЗУНУ)

КРАСА – МОГУТНЯ СИЛА! КРАСА – МОГУТНЯ СИЛА! 

Знайомтесь: у секторі організаційно-масової роботи відділугуманітарної 
освіти та виховання ЗУНУ працюють спеціалісти 1 категорії - унікальний 
музикант-віртуоз, магістр факультету фінансів Дмитро Худик і тала-
новита співачка Тетяна Шарган - випускниця класичного університету 
Тернополя, які дарують слухачам ніжні українські пісні і чарівні мелодії....

Українські народні пісні, завдяки Українські народні пісні, завдяки 
талановитій молоді, житимуть у віках!талановитій молоді, житимуть у віках!

Знайомтеся:  Христина ДУРНЯК 
- другокурсниця факультету економіки 
та управління, «Перша віце-леді - 
2021» , яка частину свого життя хоче 
присвятити подорожам, щоби збага-
чуватися враженнями та пізнавати 
різні культури і народи. 

- Дуже люблю спорт, займалася 
плаванням, танцями та спортивною 
гімнастикою, - зізнається Христина. - 
Уміло поєдную навчання з моделінгом 
і співами. 

- Христино, будь ласка, доповніть 
речення: участь у конкурсах краси - це...

- Особисто для мене - це 
можливість стати кращою версією 
себе, адже під час підготовки кожна 
з учасниць багато працює над собою 
та вдосконалюється, а ще - це один із 
способів подолати внутрішні бар’єри 
і комплекси та стати впевненішою. 

- Як гадаєте, що у житті 
найцінніше?

-  Вважаю, що у житті немає нічого ціннішого, ніж сім’я та її 
підтримка. А коли тебе ще й підтримує університетська сім’я - це ну дуже 
сильно мотивує до перемоги. І,звичайно, в такі моменти розумієш, що 
відповідальність збільшується в декілька разів.

- Що найбільше цінуєте в людях і яке Ваше життєве кредо?
-  У людях найбільше ціную щирість та відповідальність. Моє життєве 

кредо: «Цінуйте моменти до того, як вони стануть спогадами».
- Не секрет, що краса людини - це велика сила... А ще є Краса Душі і 

Добро Серця... Як гадаєте, Христино, що врятує Світ?
-  Краса – це справді могутня сила, адже з її допомогою можна впли-

вати на думки і настрій суспільства. Але я вважаю, що саме Краса Душі 
і Добро Серця врятують Світ!

- Христино, Ви отримали високий титут у конкурсі краси - «Перша 
віце-леді - 2021». Можливо, хочете комусь подякувати за підтримку...

- В першу чергу хочу подякувати «Студреспубліці» за нові знайомства, 
саме там зібралася найпрогресивніша молодь із всієї України. Кожен із нас 
ділився своїми ідеями та разом ми шукали шляхи вирішення багатьох про-
блем та питань, які є в нашій країні, і, звичайно, розвивали основну тему: 
« Інакша Україна - для Нового світу». Дуже дякую ректору університету 
Андрію Крисоватому - за цікаву, корисну та щиру розмову напередодні кон-
курсу,  декану ФЕУ Віктору Островерхому та ЗУНУ за те, що долучилися 
до мого соціального проекту «Велика, щаслива сім’я - міцна держава».  
Я пишаюся тим, що є студенткою класичного університету Тернополя! 

- Спасибі за спілкування і нехай Вам щастить в усьому і завжди!
Розпитувала Марія ЧАЙКА 


