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ДОРОГА УНІВЕРСИТЕТСЬКА РОДИНО!
Сьогодні у кожного із нас міцніє почуття гордості за свою Батьківщину, 

адже 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла першу Конституцію 
незалежної України.

Прийняття Основного Закону знаменує народження вільної, суверенної, 
демократичної країни. Це важливий крок у становленні сильної держави, 
запорука єдності нашого народу, гарантія прав громадян. Обов’язок кожного 
із нас – докладати зусилля для утвердження в Україні високих соціальних, 
економічних, культурних стандартів.

Ми назавжди закарбували бажання жити у власній, самостійній державі, 
щодня виборюючи спільні цінності, нашу свободу та мирне майбутнє. 

Ворог не здолає, не знищить нас, адже Україна – це воля, міцність, 
соборність.  Нехай принципи Конституції стануть реаліями нашого сього-
дення!  Слава Україні!

З повагою ректор ЗУНУ Андрій КРИСОВАТИЙ
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К О Н С Т И Т У Ц І Я  -  О С Н О В Н И Й  З А К О Н  У К РА Ї Н ИК О Н С Т И Т У Ц І Я  -  О С Н О В Н И Й  З А К О Н  У К РА Ї Н И
СТАТТЯ 17:  Захист суверенітету 

і  т е р и т о р і а л ь н о ї  ц і л і с н о с т і 
У к р а ї н и ,  з а б е з п е ч е н н я  ї ї 
е ко н ом і ч н о ї  т а  і н ф о рм а ц і й н о ї 
б е з п е к и  є  н а й в а ж л и в і ш и м и 
функціями держави, справою всьо-
го Українського народу. 

Оборона України,  захист  ї ї 
суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності покладаються на 
Збройні Сили України. 

Забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України 
покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи 
держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законом. 

Збройні Сили України та інші 
військові формування ніким не можуть 
бути використані для обмеження прав і 
свобод громадян або з метою повалення 
конституційного ладу, усунення органів 
влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний за-
хист громадян України, які перебувають 
на службі у Збройних Силах України 
та в інших військових формуваннях, а 
також членів їхніх сімей.  На території 
України забороняється створення і 
функціонування будь-яких збройних 
формувань, не передбачених законом. 

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 
У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕРНОПОЛЯ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕРНОПОЛЯ - на 12 сторінці- на 12 сторінці

ДЕРЖАВА СПРИЯЄ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА РОЗВИТКОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВА СПРИЯЄ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА РОЗВИТКОВІ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІЇ, ЇЇ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ, ТРАДИЦІЙ І КУЛЬТУРИ... (CНАЦІЇ, ЇЇ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ, ТРАДИЦІЙ І КУЛЬТУРИ... (Cтаття 11)таття 11)
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Стаття 1 Україна є суверенна і незалежна, Стаття 1 Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова держава. демократична, соціальна, правова держава. 

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 
Війна рф проти України: 127-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна рф проти України: 127-й день героїчного спротиву Українського Народу!

Війна - це невимовний біль, смерть, 
сльози… Збройні сили України уже 75 добу 
мужньо захищають рідну землю від ворога, 
який прийшов, щоб нищити та вбивати. 
Найбільша цінність людини – це життя. Ми 
хочемо, аби наші захисники повернулися 
після перемоги додому живими та здоро-
вими. Тривають запеклі бої за цілісність 
і незалежність України, за майбутнє на-
ших дітей. Колектив Західноукраїнського 
національного університету купив та об-
ладнав повнопривідний автомобіль швидкої 
допомоги, який поїде сьогодні на передову, 
щоб рятувати наших хлопців. Лікарі мають 
лічені години, аби надати кваліфіковану 
допомогу. Тому карета швидкої допомоги по-
винна бути обладнана усіма необхідними за-
собами. Волонтерський центр ЗУНУ також 
закупив медикаменти та військові аптечки 
для потреб бійців. Усе буде Україна!

Автомобіль швидкої Автомобіль швидкої 
допомоги - на передовудопомоги - на передову

Двічі, за історію існування Західноукраїнського національного університету, засідання 
Вченої ради проводилися під час війни, коли ворог намагається знищити наш народ, нашу 
Україну, наше майбутнє.

Багато студентів, викладачів, працівників вступили до лав Збройних сил України й зараз 
захищають нашу Батьківщину на передовій.  Класичний університет Тернополя з перших 
днів став центром волонтерства та осередком допомоги родинам, які змушені були залишити 
домівки й знайти прихисток у нашому закладі вищої освіти.

Ми повинні продовжувати жити і працювати, оскільки наше поле бою – це формуван-
ня нового покоління патріотів-фахівців, які зроблять Україну могутньою, незалежною 
європейською державою.

Звертаючись до членів Вченої ради,  ректор Західноукраїнського національного 
університету Андрій Крисоватий зазначив: «Дякую кожному працівнику, викладачу та 
студенту за згуртованість, волонтерство й вагомий внесок у нашу перемогу! 

Тільки від нас залежить, якою буде Україна завтра.
Я вірю в Божий захист, у нашу з вами силу духу та незламність.
Україна вистоїть! Україна переможе! Україна воскресне!
Нам потрібно боротися, нам потрібно жити і підтримувати Україну усіма силами. 
Освіта є невід’ємною сферою в умовах викликів сьогодення, тож ми продовжуємо напо-

легливо працювати на благо держави». 
Далі Вчена рада, у травні і у червні,  працювала у звичному для науковців режимі, розгля-

даючи численні важливі питання, які були записані до порядку денного, серед яких питання 
затвердження Правил прийому на навчання до ЗУНУ в 2022 році та переліку дисциплін 
вільного вибору студентів на 2022/2023 навчальний рік…

Вчена рада ЗУНУ висунула доктора економічних наук, професора, професора кафедри 
безпеки та правоохоронної діяльності Оксану Вівчар на здобуття стипендії Верховної Ради 
України для молодих учених.

До друку, із присвоєнням грифу «Затверджено вченою радою ЗУНУ», було рекомендовано 
підручники «Менеджмент», «Психологія професійної діяльності», гриф «Рекомендовано 
вченою радою ЗУНУ» був присвоєний навчальним посібниками «Міжнародні міграційні 
процеси» та «Методологія наукових досліджень». Наукові журнали «Український журнал 
прикладної економіки та техніки», «Світ фінансів», «Вісник економіки», «Актуальні пробле-
ми правознавства», «Комп’ютинг», «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія.

Ректор ЗУНУ вручив атестати професора Васильчишин Олександрі, Біловус Лесі, 
Яцківу Василю та атестати доцента – Смереці Світлані, Гуменному Петру, Чикало Інні, 
Вікровській Анастасії. 

Андрій Ігорович подякував, запрошеним на червневе засідання Вченої ради, надійним 
партнерам – стейкхолдерам: директору департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 
військової адміністрації Харченку Володимиру, директору департаменту економічного 
розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації Воляник Галині, ге-

неральному директору ТОВ «Завод газового обладнання 
«Альфа-Газпромкомплект» Лукасевичу Степану, голові 
правління акціонерного товариства «Тернопільський 
радіозавод «Оріон» Козіброді Ярославу, заступнику ге-
нерального директора ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» 
Гецьку Василю, начальнику управління стратегічного 
розвитку Тернопільської міської ради Дейнеці 
Юрію, начальнику відділу кадрового забезпечення 
Тернопільської міської ради Стандрету Василю,  голові 
Байковецької сільської територіальної громади Кули-
ку Анатолію, директору КНП «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня» Артимовичу Андрію – та 
вручив їм почесні грамоти.

Україна вистоїть! Україна переможе! Україна вистоїть! Україна переможе! 
Україна воскресне!Україна воскресне!

Подяка колективу Подяка колективу 
університету!університету!

До класичного університету Тернополя 
завітав командир Тернопільського зональ-
ного відділу військової служби правопоряд-
ку, полковник  Віктор Агеєв та завідувач 
навчальної лабораторії суспільного моде-
лювання ЗУНУ Андрій Підлужний, який із 
початком війни росії проти України вступив 
до лав 44 окремої артилерійської бригади 
імені гетьмана Данила Апостола.

Військові вручили ректору ЗУНУ 
Андрію Крисоватому подяку колективу 
університету за патріотизм та допомогу 
у проведенні першого турніру з футзалу 
«Залізний Кубок».  «Слава Україні! Дякуємо, 
що у цей нелегкий для нашої країни час, в 
умовах героїчного протистояння ворогу, ви 
підтримуєте та даєте наснагу для впевненої 
боротьби. Разом ми переможемо!» - сказав 
полковник Віктор Агеєв.

Спілкуючись із гостями, Андрій 
Ігорьович зазначив: «Сьогоднішні умови 
зумовлюють нову реальність. Боротьба 
триває, і кожен із нас на своєму фронті 
продовжує працювати, волонтерити, допо-
магати, щоб наблизити перемогу України. 
Ми сильні духом, і тільки спільними зу-
силлями досягнемо більшого. Слава ЗСУ! 
Слава українцям!»  
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Допомога Збройним Допомога Збройним 
силам Українисилам України

Стаття 3 Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність Стаття 3 Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 

Для захисників України у Для захисників України у волонтерському центрі ЗУНУ волонтерському центрі ЗУНУ 
сформували сформували 400 аптечок400 аптечок і доповнили їх   і доповнили їх  

КОЛЬОРАМИ НАШОЇ МУЖНОСТІ ТА ЗВИТЯГИКОЛЬОРАМИ НАШОЇ МУЖНОСТІ ТА ЗВИТЯГИ

Волонтерський центр ЗУНУ інформує…Волонтерський центр ЗУНУ інформує…

Університет сьогодні – це не тільки 
освітній центр, а й вагома підтримка Зброй-
ним силам України. Викладачі й студенти 
класичного університету Тернополя пра-
цюють задля перемоги. Під час війни кожен 
із нас докладає чимало зусиль, щоб одного 
дня всі українці прокинулися під мирним 
небом, у вільній державі! 

Волонтерський центр ЗУНУ продовжує 
допомагати нашим захисникам, забезпечу-
ючи необхідними продуктами харчування 
й медикаментами. Сьогодні відправили 
черговий вантаж для наших воїнів. 

Разом із вами виборюємо перемогу в 
тилу. Нехай Бог береже вас, адже ЗСУ – наш 
надійний захист. Тільки разом ми збережемо 
незалежну Україну – для себе, для наших 
дітей, для прийдешніх поколінь.

Віримо!  Допомагаємо!  Стоїмо! 
Зберігаємо спокій! Усе буде Україна!  

Слава Україні!

В о л о н т е р с ь к и й  ц е н т р 
Західноукраїнського національного 
університету продовжує активно працю-
вати. Нещодавно ми передали черговий 
гуманітарний вантаж із найнеобхіднішими 
речами та медикаментами у Запоріжжя.

Усі ми із нетерпінням чекаємо перемоги, 
але розуміємо, що вона залежить від кожного 
із нас, тому університетська родина ЗУНУ 
докладає максимум сил, щоб її наблизити.

Все буде Україна!

Гуманітарний вантаж Гуманітарний вантаж 
поїхав у Запоріжжя  поїхав у Запоріжжя  

Машина швидкої допомоги повезла на Машина швидкої допомоги повезла на 
Луганщину ліки, продукти харчування речі Луганщину ліки, продукти харчування речі 

першої необхідності...першої необхідності...
  Війна триває, і вже 127 днів українці продовжують відважно боротися із ворогом, який 

24 лютого розпочав повномасштабний наступ на територію нашої держави.
Дехто думає, що найскладніший період - позаду, але це не так. Кожного дня Збройні сили 

України боронять нашу державу, а мирні українці, які страждають від рук окупантів, потре-
бують нашої допомоги.

Волонтерський центр Західноукраїнського національного університету усвідомлює, 
наскільки важливо кожен день підтримувати одне одного у такий складний період, щоб не 
втрачати надії й перемогти. 

Класичний університет Тернополя допомагає військовим з Луганщини. 
Сьогодні укомплектували ліками та необхідним обладнанням машину швидкої допомоги, 

яка поїде до Лисичанська. Також волонтерський центр ЗУНУ разом із Тернопільською міською 
радою передали продукти харчування та речі першої необхідності для міста Лисичанська 
Луганської області.

Військові подарували університетській родині малюнки від дітей з Лисичанська. Їх роботи, 
безумовно, зворушують. Малеча зображує свою мрію про перемогу та мирне завтра України. 
Це показує, наскільки незламною є віра маленьких українців у Збройні сили та щасливе 
майбуття. І це надихає, мотивує працювати та продовжувати боротися.

Усе буде Україна! Ми обов’язково переможемо!

Студенти, викладачі та працівники Західноукраїнського національного університету у 
вільний від занять час працюють у волонтерському центрі класичного університету Терно-
поля. Сьогодні було сформовано 400 аптечок натівського зразка для наших захисників. Ми 
хочемо, щоб війна швидше закінчилася й усі воїни повернулися живими додому. Але сьогодні 
дуже важливо, щоб кожен воїн мав аптечку з медичними засобами першої необхідності.

Антон Шевчук, начальник центру волонтерів зазначає: «Студентська родина ЗУНУ – це 
волонтери, які кожного дня роблять усе, щоб допомогти ЗСУ та людям, які постраждали 
від війни. Усі ми сьогодні докладаємо максимум зусиль, аби наблизити перемогу України».

Дякуємо усім, хто долучився до закупівлі та формування аптечок.
Волонтерський центр Західноукраїнського національного університету залучив до фор-

мування військових аптечок експерта з тактичної медицини – Сліпченка Миколу. Фахівець 
перевірив аптечку на відповідність європейським стандартам та дав цінні рекомендації щодо 
правильного вибору  турнікетів, тактичних ножиць та медичних препаратів. Пан Микола 

провів майстер-клас та перевірив на практиці 
якість придбаних турнікетів та інших засобів.

Начальник гуманітарного штабу ЗУНУ 
Руслан Бруханський зауважив: «Важливо, щоб 
наші захисники отримали аптечки з якісним на-
повненням, адже життя і 
здоров’я наших воїнів ба-
гато в чому залежить від 
вчасно наданої медичної 
допомоги. Тому ми хоче-
мо передати на передову 
надійні аптечки, які до-

поможуть врятувати 
наших бійців».

* * *
Під час форму-

вання аптечок для 
наших військових у 
працівників ЗУНУ ви-
никло бажання дода-
вати до комплектації 
часточку рідного, 
українського. 

Так з’явилася ідея 
плести браслетики з 
жовто-синіх стрічок.

Ініціатором такої 
акції стала Ілона Дядьо – працівниця 
відділу гуманітарної освіти та виховання. 
До реалізації проєкту долучилися во-
лонтери-кияни, які зараз проживають в 
Тернополі, й з перших днів плетуть сітки та 
кікімори в бібліотеці Західноукраїнського 
національного університету, - це дівчинка 
Аня (9 років) та її мама. 

На даний час уже виготовлено понад 400 
браслетів.
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Стаття 5 Україна є республікою. Стаття 5 Україна є республікою. 
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 

 У межах діяльності навчально-
т ренінгово ї  лабораторі ї  кафедри 
міжнародного туризму і готельного 
бізнесу навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврили-
шина ЗУНУ розробляють нові технології 
приготування солодощів. Колектив кафе-
дри долучається до роботи волонтерського 
центру Західноукраїнського національного 
університету й готує смаколики для  родин, 
що проживають в університеті. Особли-

Навчально-тренінгова лабораторія класичного університету Тернополя Навчально-тренінгова лабораторія класичного університету Тернополя 
активно допомагає волонтерам ЗУНУактивно допомагає волонтерам ЗУНУ

Понад 100 родин, які евакуйовані 
і з  м .Попасна у  м.Новомосков ськ 
Дніпропетровської  області ,  отри-
м а л и  г ум а н і т а р н у  д о п омо г у  в і д 
Західноукраїнського національного 
університету та благодійного фонду «БРАТ 
ЗА БРАТА ДО ПЕРЕМОГИ».

Велика подяка за таку можливість та 
постійну дієву підтримку Міжнародному 
фонду соціальної адаптації та нашим 
надійним норвезьким партнерам!

Спільними зусиллями наближаємо перемогу!Спільними зусиллями наближаємо перемогу!

Волонтерський центр ЗУНУ усіма 
силами допомагає родинам, які приїхали 
зі Сходу України. Сьогодні передали чер-
гову допомогу Гусятинській селищній 
територіальній громаді, де розмістилося 
понад 300 дітей, що знайшли прихисток 
на Заході Україні. Підгузки, дитяче хар-
чування, медикаменти, засоби першої 
необхідності отримають сім’ї від нашого 
університету.  Ми повинні піклуватися про 
найменш захищених – дітей.  Віримо, що 
їхнє майбутнє буде у мирній Україні.

                          * * * 
Гусятинська СТГ висловила подяку ко-

лективу Західноукраїнського національного 
університету за надану гуманітарну допомо-
гу для підтримки внутрішньо переміщених 
осіб, особливо сімей із маленькими дітьми.

«Завдяки небайдужості, чуйності, щи-
рому і безкорисливому бажанню допо-
магати один одному, ми – сильні, єдині і 
непереможні задля спільної мети. Українці 
- унікальна нація, і тепер про це знає весь 
світ. Перемога обов’язково буде за нами!» 
- пишуть на своєму сайті представники 
Гусятинської громади.

Волонтерський центр ЗУНУ надав 
гуманітарну допомогу Борсуківській 
сільській територіальній громаді, де 
проживає більше 300 сімей-переселенців 
із регіонів, де проходять активні бойові дії. 
Це люди похилого віку, діти та жінки, які 
потребують нашої підтримки.

Класичний університет Тернополя за-
безпечив потребуючих засобами першої 
необхідності, харчовими продуктами, засоба-
ми гігієни та медикаментами. Не залишаємо 
без уваги тих, хто потребує нашої допомоги!

Допомога вимушено Допомога вимушено 
переселеним сім’ямпереселеним сім’ям

Вже 127 днів незламний український народ бореться із ворогом: кожен на своєму 
місці, лише так, пліч-о-пліч, виборюємо перемогу! Професорсько-викладацький колектив 
класичного університету Тернополя тримає 
оборону на освітньому фронті, а волонтерсь-
кий центр Західноукраїнського національного 
університету виконує свою роботу. 

Сьогодні передали гуманітарну допомогу 
Державній установі «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова» НАМН України. 
Гуманітарний вантаж містив харчові продук-
ти, продовольчі товари, дитяче харчування, 
медичні препарати і гігієнічні засоби.

Знаємо, що перемога буде за нами й робимо 
усе, щоб її наблизити!

во, коли це день матері – свято берегинь 
українського роду. 

Нехай кожна мама буде щасливою разом 
із своїми дітьми під мирним небом України.

Студенти та викладачі факультету 
фінансів та обліку ЗУНУ долучилися до 
збору коштів на придбання автомобіля для 
наших захисників на передовій. 

Ми непереможні, коли об’єднані. 
Тому, продовжуємо працювати, допома-

гати та вірити, що зовсім скоро житимемо 
у мирній, незалежній Україні!

Автомобіль - захисникам!Автомобіль - захисникам!

Волонтерський центр ЗУНУ інформує…Волонтерський центр ЗУНУ інформує…
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Стаття 13 Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, Стаття 13 Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 

є об’єктами права власності Українського народу.є об’єктами права власності Українського народу.

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

З ініціативи Міністерства освіти і науки України, Західноукраїнський 
національний університет долучився до програми «Ініціатива Єднання», 
що започаткована Британською консалтинговою компанією у сфері 
вищої освіти «Cormack Consultancy Group». Компанія надає можливість 
співпраці українським закладам вищої освіти з університетами-
побратимами у Британії за схожим профілем, спеціальностями, про-
грамами. Метою «Ініціативи Єднання» є налагодження співпраці між 
університетами України, Великої Британії, США та створення довго-
строкових стратегічних альянсів між університетами.

10 травня 2022 року, відбулась перша робоча зустріч проректора 
з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Оксани Де-
сятнюк  із представником компанії  «Cormack Consultancy Group» та 
представниками університету Де Монфорт (De Monfort University),  
Великобританія. Користуючись нагодою, проректор висловила слова 
глибокої вдячності колегам із Британії, за підтримку, допомогу, яку 
отримує наша держава, як зі зі сторони уряду Великобританії, так і 
кожного британця зокрема.

Оксана Десятнюк розповіла про класичний університет Тернопо-
ля, презентувала ключові вектори розвитку університету у освітній, 
науковій, культурній сферах. Сторони обговорили пропозиції та пер-
спективи співпраці, визначили етапи налагодження двосторонньої 
співпраці між університетами.

За результатами зустрічей ЗУНУ та Університету Де Монфорт (De 
Monfort University), задля реалізації міжнародних проектів та можливо-
стей спільно з колегами з Великобританії, залучатимемо представників 
професорсько-викладацького колективу та студентства ЗУНУ.

 «Ініціатива Єднання» - налагодження  «Ініціатива Єднання» - налагодження 
співпраці між університетами України, співпраці між університетами України, 

Великої Британії, США...Великої Британії, США...

Проректор з наукової ро-
боти Західноукраїнського 
національного університету  д.е.н., 
проф. Задорожний З.В. провів 
робочу нараду із головами та вче-
ними секретарями новостворе-
них спеціалізованих вчених рад з 
присудження наукового ступеня 
доктора наук із спеціальностей: 
08.00.02 – Світове господарство і 

міжнародні  економічні відносини; 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит; 
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності); 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності); 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством; 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка; 12.00.07 – Адміністративне право і процес; 
фінансове  право; інформаційне право; 12.00.03 – Цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 05.13.05 
– Комп’ютерні системи та компоненти; 01.05.02 – Математичне моде-
лювання та обчислювальні методи.

Обговорили питання організації роботи спеціалізованих вчених 
рад, законодавчі та  нормативні документи з цих питань, плани 
роботи рад, їх координацію 
із перспективним планом 
підготовки докторів наук 
у Західноукраїнському 
н а ц і о н а л ь н о м у 
університеті.

Класичний університет 
Тернополя запрошує до 
співпраці здобувачів на-
укового ступеня доктора 
наук за вищезазначеними 
спеціальностями.

Класичний університет Тернополя Класичний університет Тернополя 
запрошує до співпраці здобувачів запрошує до співпраці здобувачів 
наукового ступеня доктора наук! наукового ступеня доктора наук! 

Зустріч ректора ЗУНУ із Надзвичайним Зустріч ректора ЗУНУ із Надзвичайним 
і Повноважним Послом Ісламської і Повноважним Послом Ісламської 

Республіки Пакистан в УкраїніРеспубліки Пакистан в Україні
Ректор Західно-

українського націо-
н а л ь н о го  у н і в е р -
ситету Андрій Кри-
соватий зустрівся із 
Надзвичайним і По-
вноважним Послом 
Ісламської Республіки 
Пакистан в Україні 
П а н о м  Н о е л е м 
Ізраелем Хохаром.

У ході спілкування, 
ректор та пан Посол об-
говорили міжнародні 
м о ж л и в о с т і  д л я 
студентів і  профе-
сорсько-викладацько-
го колективу, майбутні 
вектори співпраці 
між університетами 
України та закладами 
вищої освіти Паки-
стану, а також домо-
вилися про читання 
лекцій, проведення 
спільних конференцій, 
реалізацію інноваційного потенціалу молоді.

«Культурні комунікації країн, налагодження співпраці – це по-
ступ до формування нових міждержавних відносин. 

Приємно зазначити, що наші студенти упродовж років є учасни-
ками програм міжнародної академічної мобільності, беруть активну 
участь у зустрічах із дипломатичними представниками, політичними 
експертами, консулами, радниками, адже розуміють як важливо 
професійно зростати, здобувати нові знання, переймати міжнародний 
досвід та працювати на результат!» - сказав Андрій Ігорович.

Впевнено - в інтернаціональний простір!У Західноукраїнському національному університеті розпочала 
роботу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації 
в освіті: реалії та перспективи розвитку». У ході конференції, 
організованої колективом кафедри освітології і педагогіки,  
науковці працюватимуть у семи секціях: сучасні технології на-
вчання і виховання: український та світовий досвід; інновації 
у вищій освіті: стратегії та технології; історія освіти: погляд та 
інновації в освітній діяльності та управлінні; управління освітою 
в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства; розвиток 
професійної компетентності в умовах післядипломної освіти; 
фізична культура в системі гуманітарної освіти; психологія та 
соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення.

Перший проректор ЗУНУ Микола Шинкарик звернувся до 
учасників: «Відрадно, що конференція, яка відбувається за участі 
українських та закордонних вчених має на меті обговорити сучас-
ний стан освіти й окреслити перспективи розвитку. Переконаний, 
що такий діалог буде результативним, адже на часі будувати нові 
стратегії».

У конференції беруть участь науковці, аспіранти, студенти зво 
та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики, які ак-
тивно займаються дослідженнями у сфері суспільних, психолого-
педагогічних наук. Мета конференції – об’єднати науковців з 
різних міст України і закордону для обміну науковими доробками 
і жвавих дискусій.

ІІІ Міжнародна науково-практична ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція конференція 

“Інновації в освіті: “Інновації в освіті: 
реалії та перспективи розвитку”реалії та перспективи розвитку”

Звідусіль...Звідусіль...
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Стаття 54 …Держава сприяє розвиткові науки, Стаття 54 …Держава сприяє розвиткові науки, 
встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством. встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством. 

Культурна спадщина охороняється законом. Культурна спадщина охороняється законом. 

У Західноукраїнському національному університеті відбулась 
Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 
індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові тенденції та 
національні пріоритети». Тема актуальна, оскільки після перемоги 
нам потрібно буде ще більше розвивати сферу туризму, адже багато 
людей з-за кордону захочуть побувати в Україні, дізнатися більше про 
героїчний український народ. Наша Батьківщина об’єктивно має всі 
передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного 
туризму: особливості географічного розташування, сприятливий 
клімат, багатий природний, історико-культурний та туристично-
рекреаційний потенціал.

До конференції долучилися науковці з Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, Таврійського 
державного університету імені Дмитра Моторного, фахівці-
практики з порталу «Discover Ukraine»(Діскавер Юкрейн), бази 
відпочинку «Адмірал», Академії лідерства Ігоря Ревеги та студенти 
Західноукраїнського національного університету.

Приємно, що у науковому заході беруть участь й закордонні пар-
тнери: проректор з питань розвитку і організації Академії Ігнатіанум 
в Кракові – професор Артур Волек, директор науково-дослідного 
центру суспільних інновацій Академії Ігнатіанум в Кракові – 
Станіслав Алвасяк, багаторічний менеджер, консультант, тренер в 
галузі туризму і медицини, бізнес-тренер в галузі реструктуризації 
підприємницької діяльності – Анжей Ковальчик.

Ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий 
звернуся до присутніх: «Дякую кожному із вас, а особливо науков-
цям з Харкова та Херсону за те, що ви у такий непростий час ведете 
міжнародний діалог, не втрачаєте бойового духу й віри у перемогу. 
Велика подяка закордонним партнерам за те, що допомагаєте 
українському народові побороти ворога.

Бажаю усім учасникам конструктивного діалогу. Напрацьовуйте 
нові ідеї, реалізовуйте найсміливіші плани, адже тільки від нас за-
лежить, яким буде світ та Україна завтра».

«Тема конференції є надзвичайно актуальною, зважаючи на події, 
що відбуваються в Україні. Ми повинні працювати на майбутнє й 
бути готовими до нових викликів та реалій», – сказав проректор з 
наукової роботи Зеновій Задорожний.

Ірина Іващук – директорка навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина зауважила: «Впевнена, 
що перемога України – буде! Насамперед через те, що кожен із нас 
сьогодні робить посильний і непосильний внесок для того, щоб її 
наблизити. А після перемоги ми будемо розвивати туризм та готель-
но-ресторанну сферу ще з більшим ентузіазмом!»

Модератором 
заходу виступила 
Оксана Гугул – 
завідувачка кафе-
дри міжнародного 
туризму і готель-
ного бізнесу, яка 
о б ’ є д н а л а  н а -
укову спільноту й 
фахівців-практиків 
задля спільної робо-
ти над актуальними 
питаннями.

“Перспективи індустрії гостинності “Перспективи індустрії гостинності 
та міжнародного бізнесу: та міжнародного бізнесу: 

світові тенденції та національні світові тенденції та національні 
пріоритети”пріоритети”ДЕНЬ НАУКИДЕНЬ НАУКИ -  це професійне свято – гарний привід сказа- -  це професійне свято – гарний привід сказа-

ти науковцям Класичного університету Тернополя  сердечні слова ти науковцям Класичного університету Тернополя  сердечні слова 
вдячності за невтомну плідну і творчу працю, без якої важко уяви-вдячності за невтомну плідну і творчу працю, без якої важко уяви-
ти міцну державу з потужним, стабільним виробництвом і високим ти міцну державу з потужним, стабільним виробництвом і високим 
рівнем духовності. Без належного розвитку наукової сфери, розро-рівнем духовності. Без належного розвитку наукової сфери, розро-
блення і впровадження нових технологій, інтеграції науки, освіти блення і впровадження нових технологій, інтеграції науки, освіти 
та виробництва неможливий і розвиток України. Особливо гостро та виробництва неможливий і розвиток України. Особливо гостро 
відчувається ця потреба сьогодні, адже після війни нам потрібно відчувається ця потреба сьогодні, адже після війни нам потрібно 
буде відновлювати державу.буде відновлювати державу.

Зараз, як ніколи, державі й суспільству потрібні нові Зараз, як ніколи, державі й суспільству потрібні нові 
ідеї, перспективні проекти та виважені прогнози. Адже роль і ідеї, перспективні проекти та виважені прогнози. Адже роль і 
значущість наукового пошуку набувають особливої ваги у час, коли значущість наукового пошуку набувають особливої ваги у час, коли 
необхідно нарощувати оборонний потенціал держави, забезпечува-необхідно нарощувати оборонний потенціал держави, забезпечува-
ти економічне зростання нашої країни.ти економічне зростання нашої країни.

Я вдячний усім працівникам наукової сфери за невтомність Я вдячний усім працівникам наукової сфери за невтомність 
і справжній ентузіазм, за примноження здобутків держави. Впев-і справжній ентузіазм, за примноження здобутків держави. Впев-
нений, що спільною роботою ми досягнемо поставленої мети – нений, що спільною роботою ми досягнемо поставленої мети – 
поліпшення соціального й економічного становища наших грома-поліпшення соціального й економічного становища наших грома-
дян, зміцнення обороноздатності держави.  Хай творча наснага і дян, зміцнення обороноздатності держави.  Хай творча наснага і 
завзятість не залишають Вас. завзятість не залишають Вас. 

Нових Вам звершень та успіхів на благо рідної України!Нових Вам звершень та успіхів на благо рідної України!
Ректор   Андрій Ректор   Андрій КРИСОВАТИЙКРИСОВАТИЙ

До Дня науки в Україні у класичному університеті Терно-
поля відбулося засідання науково-технічної ради. Хвилиною 
мовчання  присутні вшанували пам’ять українських Героїв, 
які віддали своє життя за нас.

Ректор ЗУНУ Андрій Крисова-
тий відзначив вагомі результати 
наукових досліджень та копітку пра-
цю науковців Західноукраїнського 
національного університету в цей 
непростий для України час:

«Сьогодні, як ніколи, наша 
діяльність повинна бути спрямо-
вана на розвиток нашої країни, її 
зміцнення та поступ. 

Дякую кожному за високу 
якість інформаційно-наукового 
наповнення журналів і збірників 
н ау к о в и х  п р а ц ь ,  р о з в и т о к 
молодіжної науки, публікаційний 
внесок у популяризації наукових 
здобутків університету, ефектив-
ну діяльність з організаційно-
інформаційного та методично-
атестаційного супроводу наукової 
роботи у закладі вищої освіти».

Проректор із наукової роботи 
Зеновій Задорожний вручив науков-
цям подяки та цінні подарунки.

На засіданні науково-технічної На засіданні науково-технічної 
ради у класичному університеті ради у класичному університеті 
Тернополя кращим науковцям Тернополя кращим науковцям 

вручили подяки та цінні подарункивручили подяки та цінні подарунки

Міжнародні конференції - у ЗУНУМіжнародні конференції - у ЗУНУДо Дня наукиДо Дня науки
Розвиток України залежить від Розвиток України залежить від 

розвитку науки, нових ідей, новітніх розвитку науки, нових ідей, новітніх 
технологій, виважених прогнозів...технологій, виважених прогнозів...
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Стаття 8 В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Стаття 8 В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

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

«Соціальні, економіко-правові та фінансові «Соціальні, економіко-правові та фінансові 
виклики в умовах глобальних трансформацій»виклики в умовах глобальних трансформацій»

У Західноукраїнському національному університеті відбулася Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних 
трансформацій». 

Проректорка із науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк  
привітала учасників та зазначила:  «У час наростаючої нестабільності соціально-економічної 
системи, пов’язаної з процесами глобалізації, появою нових специфічних загроз, особливого 
значення набуває вдосконалення систем управління в різних сферах і на різних рівнях ієрархії, 
в тому числі державному, регіональному, корпоративному, спрямованому на контроль 
ризиків, формування ресурсного забезпечення сталого та конкурентного розвитку економіки. 
Відрадно, що конференції на такі актуальні теми проводяться у Західноукраїнському 
національному університеті й науковці об’єднуються заради спільної мети».

У заході взяли участь 85 учасників із різних закладів вищої освіти України: Івано-Франківський 
навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Львівський державний 
університет фізичної культури імені Івана Боберського, Одеський національний економічний 
університет, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський держав-
ний інститут», Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторно-
го, Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет 
міста Київ, Національний університет «Одеська юридична академія», Національний університет 
«Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Державний податковий університет у м. Ірпінь,  
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та закордону, зокрема 
Австрії, Туреччини, Республіки Словаччина, Нідерландів та Індії.

Робота конференції проходила у семи академічних платформах:
• Глобальні трансформації у міждисциплінарному дискурсі: теоретичні концепти, 

історична ретроспектива, сценарії та моделі;
• Крихкість світової системи безпеки і світовий порядок у ХХІ столітті: зміна 

геополітичного балансу сил, нове лідерство і нова дипломатія;
• Трансформації на «геоекономічній шахівниці»: національні інтереси і стратегії 

економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності;
• Цифрова трансформація суспільства і нові комунікаційні технології;
• Дорожня карта сталого розвитку: глобальний і національний виміри;
• Україна в умовах військової агресії: соціальні, економіко-правові та фінансові виклики;
• Охорона здоров’я в умовах глобалізаційних змін, організована у межах реалізації 

міжнародного науково-дослідного проєкту «Підвищення ефективності охорони здоров’я: нові 
тенденції та виклики», який виконується на базі Братиславського університету економіки 
та менеджменту (Словацька Республіка).

У навчально-науковому інституті 
міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврили-
шина Західноукраїнського національного 
університету розпочала роботу навчальна 
лабораторія «Міжнародна студія сталого 
розвитку» кафедри міжнародних відносин 
та дипломатії. 25 травня 2022 року відбувся 
практичний вебінар «Наслідки війни для 
природоохоронних територій», який об’єднав 
приблизно 90 учасників.

Учасників заходу привітав перший про-
ректор  Микола Шинкарик, який наголо-
сив на необхідності посилення практичної 
складової підготовки здобувачів.

Оксана Тулай, завідувачка кафедри 
міжнародних відносин та дипломатії акцен-
тувала увагу на тому, як порушуються питан-
ня сталого розвитку на міжнародному рівні.

Оксана Стемковська, координатор-
ка діяльності навчальної лабораторії 
«Міжнародна студія сталого розвитку» 
поділилася своїми думками щодо векторів 
розвитку лабораторії.

Спікерами виступили Яна Боброва, 
виконавча директорка, співзасновниця 
благодійного фонду Peli can live, яка 
поділилася фактами про шкоду природі від 
війни та Анастасія Драпалюк, начальниця 
відділу з питань охорони та використання 
природно-заповідного фонду Департаменту 
природно-заповідного фонду та земельних 
ресурсів Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України розповіла про 
те, як наша держава дбає про природно-
заповідний фонд в умовах війни.

Колектив кафедри міжнародних відносин 
та дипломатії ЗУНУ висловлює вдячність 
професійним спікеркам за те, що допо-
могли зробити перший успішний крок до 
підкорення нових горизонтів.

Концепт сталого Концепт сталого 
розвитку у контексті розвитку у контексті 

нових горизонтівнових горизонтів

Наш ун іверситет  впевнено  т а 
цілеспрямовано інтегрується у європейське 
майбутнє. Загальне визнання та неодноразова 
участь у міжнародних рейтингах - результат 
наполегливої праці науковців університету. У 
час війни це особливо важливо, адже займа-
ючи стійкі позиції в освітній сфері у світі, ми 
можемо привертати увагу світової спільноти 
до трагічних подій в Україні.

У щорічному рейтингу QS University 
Rankings: Eastern Europe and Central Asia 
(QS University Rankings: EECA), за результа-
тами регіональної версії, Західноукраїнський 
національний університет посідає 15 місце.

Також класичний університет Тернополя 
включено до рейтингу Times Higher Education 
Impact Rankings 2022. ЗУНУ, разом із кількома 
іншими закладами вищої освіти України, 
займає 3 місце у національній версії цього 
рейтингу. А у генеральній версії Times Higher 
Education Західноукраїнський національний 
університет отримав статус репортера.

ЗУНУ -  В РЕЙТИНГУ!ЗУНУ -  В РЕЙТИНГУ!

Звідусіль...Звідусіль...

Професійна орієнтація випускників сучасного закладу вищої освіти – 
Західноукраїнського національного університету, що навчаються на освітніх програмах 
«Транспортні технології і логістика» та «Автомобільний транспорт» спрямована на цілі 
державної транспортної політики в умовах ринкової економіки з дотриманням принципів 
і стандартів Європейського Союзу. 

Підготовка фахівця вимагає системного підходу для того, щоб він міг успішно, гнучко і 
динамічно реагувати на швидкі зміни в країні та сучасні вимоги до управління і організації 
у галузі транспорту і логістики в заданих умовах. 

Випускники можуть працювати на всіх рівнях управління транспортних підприємств, 
у сервісних центрах, лізингових компаніях, а також в органах державного управління 
стратегічних сфер держави з метою забезпечення функціонування національної економіки 
в особливий період.

Лідер з перевезень наливних вантажів в Україні – ТОВ «МВ СТЕЛЛАР» 
співпрацює з класич-
ним університетом 
Тернополя у реалізації 
концепції підготовки 
фахівців за дуаль-
ною формою здобуття 
освіти, що передбачає 
просторове і часове 
поєднання за прин-
ц и п о м  н а в ч а й с я 
у ЗУНУ та стажуй-
ся на підприємстві.  
Наші освітні про-
грами мають чітку 
орієнтацію на вимоги 
роботодавців.

Освітні програми Західноукраїнського Освітні програми Західноукраїнського 
національного університету національного університету 

зорієнтовані на вимоги роботодавцівзорієнтовані на вимоги роботодавців
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Стаття 99 Грошовою одиницею України є гривня. Стаття 99 Грошовою одиницею України є гривня. 
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – 

Національного банку України.Національного банку України.

У Західноукраїнському національному університеті, відбувся круглий стіл «Екологічна 
безпека в мирний та воєнний час». Фахівці, управлінці, науковці з Тернополя, Києва, Харкова 
здійснили оцінку економічних, соціальних, демографічних та екологічних збитків України, 
завданих російською агресією, обговорили подальші кроки держави з їх ліквідації, а також 
модернізації системи управління безпекою країни.

Унікальністю події стало залучення експертів-військових та рятувальників, представників 
державної влади та профільних інститутів НАН до формування алгоритмів з усунення наслідків 
військових дій, відпрацювання пріоритетності об’єктів післявоєнної відбудови.

Упродовж зустрічі присутні проаналізували практичну реалізацію оновленого національного 
законодавства, зокрема у частині застосування методики обрахунку збитків від російської агресії 
стосовно природних ресурсів, економіки, людського капіталу, опрацювали світові практики 
застосування компенсаційних механізмів у повоєнний час  .

«Війна 2022 кардинально відрізняється від війни 2014-2015 років. Зараз окупант не уникає 
прямого ураження об’єктів з високим ризиком наслідків, свідомо обстрілює підприємства 
хімічної промисловості, енергетики, спричиняє знищення інфраструктури, в тому числі і 
життєвонеобхідної. Російська федерація ігнорує будь-які військові правила та звичаї, поряд з 
поширеними катуваннями, застосовує методи, направлені на загибель цивільних, зокрема дітей. 
Внаслідок варварського російського вторгнення Україна стає найбільш замінованою країною у 
світі. Під загрозою залишаються ядерні об’єкти держави. Тому, нашим спільним завданням має 
бути поширення навиків оборони та безпеки, удосконалення взаємодії та військової підготовки, 
навчання необхідних фахівців», - зазначив директор Навчально-методичного центру військової 
конверсії кадрів та ветеранів війни, полковник Іван Бугай.

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Тернопільської області, полковника Юрій Григорович зазначив: «На тлі збройного вторгнен-
ня, в Україні продовжується встановлений режим надзвичайної ситуації воєнного характеру. 
Серед іншого це означає посилену активність державних рятувальних служб. Наші фахівці 
беруть участь у ліквідації наслідків аварій та пожеж, розмінуванні, розбиранні завалів зруй-
нованих будівель, порятунку та психологічній підтримці потерпілих. Разом з тим, хвилює 
збільшення кількості пожеж невійськового характеру, серед яких понад 80% - в екосистемах. 
Це створює суттєве додаткове навантаження на спеціальні служби, відволікає сили та засоби від 
надання невідкладної допомоги, створює додаткові ризики поранення та загибелі людей. Слід 
усвідомлювати, що ми живемо та діємо в умовах війни.

 До діяльності ДСНС також долучено місцеві рятувальні та пожежні команди добровольців, що 
дозволяє розширити зону можливої допомоги. Вважаємо, що підвищення ефективності та повсюдності 
цивільного захисту певною мірою залежить і від наявності підготовлених фахівців в громадах».

«Всі війни рано чи пізно закінчуються, а от розплата агресора може тривати доволі довго. 
Найбільш схожий до війни в Україні приклад Кувейту. В 1990 році частину його території 
окупував Ірак. Компенсація ж завданої шкоди тривала до 2022 року ( понад три десятиліття). 
Компенсаційною комісією ООН було опрацьовано 2,7 млн. заяв приватних осіб та держави Ку-
вейт загальним обсягом 352 млрд. доларів США. 30% доходів Іраку від продажу нафтопродуктів 
скеровувалося на сплату компенсацій. Аналогія більш ніж красномовна.

Державні органи України, зокрема профільні міністерства, уповноважені забезпечити 
належну фіксацію збитків та обґрунтований обрахунок компенсаційних виплат. На даний 
час прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, 
продовжується розробка необхідних методик та документів. Така діяльність має відповідати 
міжнародним нормам та підходам», – наголосили учасники зустрічі.

Фахівці та науковці Тернополя, Харкова та Києва були одностайні в тому, що відбудова 
об’єктів має здійснюватися за новими стандартами енергоефективності та екології. Лише за 
новими будівельними нормативами утеплення, Україна спроможна заощадити 20-30% енерго-
витрат. Підвищення стандартів якості чекає і промисловість, транспортна галузь, комунальне 
господарство, зокрема водопостачання, водоочищення, поводження з побутовими відходами. 
Зрештою, цілком логічною виглядає позиція міжнародних партнерів – фінансова допомога в 
обмін на реформи. Нас чекає тотальна модернізація.   

«Нам потрібно усвідомити реальність та навчитися жити в умовах присутності певного рівня 
небезпеки. Це означає і певну зміну психологічного відношення до подій. Навіть після нашої 
перемоги, північний сусід не зникне, тому треба бути в готовності захищати свою суверенність. 
Але разом з тим вчитися жити, працювати, вчитися, народжувати, розвиватися, без надломів 
та травматичного сприйняття світу. Прикладом може бути Ізраїль, який не зважаючи на пер-
манентний військовий стан, став лідером технологій та якості життя, саме завдяки перебудові 
управління власною безпекою. Саме тому, Україні треба переосмислити власну безпекову доктри-
ну, яка має охоплювати всі сфери життя суспільства та рівні управління: від найменшого села, 

громади до загальнодержавного. 
Місцева влада зобов’язана враху-
вати реалії та вибудувати потужні 
конструкції громадської, цивільної, 
інформаційної, екологічної без-
пеки, модернізувати об’єкти 
життєзабезпечення та системи 
оповіщення,  удосконалити порядок 
дій населення в критичних умовах.

Нас всіх чекає необхідність 
підвищення власної ефективності 
та ефективності держави», – 
підсумував модератор зустрічі, в.о. 
завідувача кафедри екології та 
охорони здоров’я Леонід Бицюра.

«Екологічна безпека в мирний та воєнний час»«Екологічна безпека в мирний та воєнний час» У ЗУНУ відбувся круглий У ЗУНУ відбувся круглий 
стіл, який об’єднав стіл, який об’єднав 

міжнародних науковцівміжнародних науковців
У класичному університеті Тернополя 

відбувся науково-практичний круглий стіл 
з міжнародною участю на тему:  «Облік, опо-
даткування і контроль діяльності суб’єктів 
господарювання в умовах кризових явищ».

«Незважаючи на ситуацію в країні, 
події які відбуваються мають прямий вплив 
на організацію обліку, оподаткування та 
контролю, тому ці питання потребують 
особливої уваги та вимагають пошуку 
шляхів вирішення проблем. Кафедра обліку 
і оподаткування сприяє всебічному розвитку 
здобувачів освіти, і не лише у виконанні на-
вчального плату, а й у наукових розробках. 
Нашим студентам необхідно відбудовувати 
економіку у післявоєнний час, знаходити 
можливості для відновлення повноцінного 
життя у межах нашої країни», - наголо-
сив проректор з наукової роботи Зеновій-
Михайло Задорожний

Тому, під час зустрічі учасники обгово-
рили актуальні питання обліку необоротних 
активів, трудового законодавства, цивільно-
правових відносин, е-комерції, особливості 
обліку у одержувачів бюджетних коштів, 
порядок оприлюднення фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору в умовах 
воєнного стану, відчуження та примусове 
вилучення майна в умовах військового стану 
з облікової та юридичної точки зору.

Завідувач кафедри обліку і оподатку-
вання, к.е.н., доцент Наталія  Починок 
наголосила, що за результатами роботи 
конференції буде опубліковано збірник із 
науковими працями студентів.

Варто зазначити, що до заходу долучилися 
колеги із різних країн: Александер Лебединсь-
кий (США) та Світлана Галещук (Франція), 
які описали своє бачення виходу України з 
економічної кризи.

Важливим є і те, що були присутні 
стейкхолдери освітніх програм за другим 
(магістерським) рівнем «Облік і оподаткуван-
ня підприємництва» та  «Облік і контроль в 
державному секторі економіки»:

• Наталія Солонинка, головний спеціаліст, 
головний бухгалтер відділу архітектури та 
містобудування Тернопільської районної 
державної адміністрації;

• Марія Дідух, бухгалтер відділу культури 
Великоберезовицької селищної ради;

• Оксана Кокшарова, головний бухгалтер 
КП «Купчинці» Купчинецької сільської ради;

• Андрій Федорович, головний бухгалтер 
ТОВ «Щедра нива»;

• Софія Пилипів, головний бухгалтер 
ФОП Орловська Т.М.;

• Світлана Жукевич, уповноважена осо-
ба з публічних закупівель територіального 
управління Служби судової охорони у 
Тернопільській області, к.е.н., доцент кафедри 
обліку і оподаткування;

• Павло Денчук, головний бухгалтер ТОВ 
«Сахара», к.е. н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування.

Гаранти освітніх програм: Володимир 
Муравський – професор кафедри обліку і опо-
даткування, д.е.н. та Світлана Сисюк – доцент 
кафедри обліку і оподаткування, к.е.н., доцент, 
розповіли про переваги та можливості молоді, 
що обрали навчання у ЗУНУ.

До дискусії долучилися викладачі кафе-
дри, запрошені гості не лише в офлайн режимі, 
але й у ZOOM.

Модератор заходу -  к.е.н., доцент кафедри 
обліку і оподаткування Наталія  Зарудна.

Круглі столи - у ЗУНУКруглі столи - у ЗУНУ
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Стаття 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та Стаття 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 
місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.самоврядування.

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

День Африки - у День Африки - у 
класичному університеті класичному університеті 

ТернополяТернополя

  День Африки у класичному університеті 
Тернополя – це щорічна найважливіша подія 
для усіх, хто у своєму серці відчуває любов до 
цього теплого континенту, незалежно від того, в 
якій країні знаходиться.

У заході взяли участь керівники дипло-
матичних місій, почесні консули, представ-
ники бізнесу та громадськості, керівники 
діаспори африканських країн в Україні, 
науковці та студенти.

Ірина Іващук, директор ННІМВ ім. Б. Д. 
Гаврилишина у вступному слові зазначила: 
«Сьогодні ми відзначаємо День Африки. Це важ-
ливе для нас свято, адже українсько-африканські 
відносини мають багату історію. Студенти із 
країн Африки навчаються  у закладах вищої 
освіти України, зокрема у Західноукраїнському 
національному університеті».

Проректорка з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк на-
голосила на важливості розвитку українсько-
африканських відносин, публічної дипломатії 
та поглибленні співробітництва в культурній, 
освітній та економічній сферах.

Розпочали із представлення робіт 
#АртГалереї «Сенегал – перлина Західної 
Африки». У холі університету були 
презентовані фото Сенегалу та картини 
Почесного Консула Республіки Сенегал 
в Україні Ірини Іващук. Учасники також 
взяли участь у проєкті «ЕтноМайстерня» 
«Національні мотиви на полотні», у межах 
якого гості складали карту Африки та 
України, використовуючи національну 
символіку.

Відбулася презентація сенегальскої 
кухні, студенти спеціальності «Готельно-
ресторанна справа» навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. 
Гаврилишина ЗУНУ разом із представника-
ми сенегальської громади в Україні готували 
національні страви Сенегалу.

На завершення, у межах Дня Африки була 
проведена дискусійна платформа «Україна 
– країни Африки: економічний, освітній та 
культурний діалог».

Нещодавно на факультеті фінансів та обліку Західноукраїнського національного 
університету відбувся захист кваліфікаційних робіт за освітньо-науковою програмою 
«Міжнародний облік». Студенти групи ОМОм-21 продемонстрували високий рівень фахо-
вих знань і навиків у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, а також глибокі знання 
англійської мови для проведення досліджень. Оцінювала захист атестаційна комісія у складі 
голови - к.е.н., доцента, декана факультету фінансів та обліку ЗУНУ Андрія Кізими, заступ-
ника голови комісії – к.е.н., доцента, завідувача кафедри обліку і оподаткування Наталії 
Починок, членів комісії - к.е.н., доцента Світлани Сисюк та к.е.н., доцента Інни Мельничук.

Також магістри освітньо-наукової програми «Міжнародний облік» у межах підписаного 
меморандуму про співпрацю між Інститутом дипломованих бухгалтерів з управлінського обліку 
(Chartered Institute of Management Accountants, СІМА, United Kingdom), та Західноукраїнським 
національним університетом, отримали акредитацію від СІМА, що підтверджує високу якість напо-
внення навчальних програм та декларує позицію ЗУНУ щодо гармонізації програм навчання з ви-
могами найкращих світових практик підготовки фахівців. Диплом CIMA – це доказ високого рівня 
кваліфікації в сфері обліку та оподаткування, яка вважається однією з найавторитетніших у світі, а 

випускники ЗУНУ зі спеціальності «Облік 
і оподаткування» можуть безпосередньо 
вступати на кейс-стаді іспит операційного 
рівня, що надає право отримувати 
заліки за іспитами сертифікаційного та 
операційного рівнів кваліфікації СІМА.

 Кафедра обліку і оподаткування 
факультету фінансів та обліку ЗУНУ 
вітає випускників магістерської 
програми «Міжнародний облік» і 
бажає їм успішного становлення 
висококваліфікованими фахівцями з 
практичними навичками та здатністю 
постійного розвитку і вдосконалення!

Міжнародне визнання освітньо-наукової програми Міжнародне визнання освітньо-наукової програми 
«Міжнародний облік»«Міжнародний облік»

У класичному університеті Тернополя відбулося підписання угоди про міжнародне наукове 
та навчальне співробітництво між Західноукраїнським національним університетом і Вищою 
школою бізнесу у Вроцлаві (Республіка Польща).

Ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий звернувся до польських колег: «Сьогодні, підписуючи 
угоду про співпрацю, я щиро радію, що партнерами є наші друзі із Польщі, які, у цей склад-
ний час повномасштабної війни росії проти України, об’єднують академічні спільноти заради 
успішного розвитку обох країн. Вірю, що спільними зусиллями ми реалізуємо усі задуми та 
обов’язково переможемо».

У ході спілкування сторони обговорили розвиток ефективних наукових відносин у 
межах Європейського простору вищої освіти, систему підготовки фахівців за програмами 
двох дипломів, академічну мобільність, проведення спільних заходів, конференцій, участь у 
реалізації грантів, міжнародних проєктів і програм, створення інфраструктури для спільної 
інформаційно-аналітичної наукової, консультаційної співпраці.

У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) 
Оксана Десятнюк, декан факультету економіки та управління Віктор Островерхов,  завідувач 
кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Михайло Шкільняк, координатор 
українсько-польської співпраці Григорій Монастирський, начальник відділу міжнародних 
зв’язків Уляна Коруц, а також науковці Вищої школи бізнесу у Вроцлаві.

«Співпраця українських та польських вишів – це спільне покращення діяльності 
університетів, пошук нових ідей, підвищення якості освіти та наукових досліджень, адже 
багатовимірний обмін знаннями, досвідом впливають на розвиток креативності і вдоскона-
лення компетентностей викладачів, студентів, випускників»,- зазначив ректор Вищої школи 
бізнесу у Вроцлаві Роман Фульнечек.

Сподіваємося, що підписавши угоду, ми ефективно будемо впроваджувати зміни у вищій освіті!

Науково-навчальна співпраця Науково-навчальна співпраця Західноукраїнського Західноукраїнського 
національного університету національного університету із із 

Вищою школою бізнесу у Вроцлаві (Польща)Вищою школою бізнесу у Вроцлаві (Польща)

  Відповідно до стратегії міжнародної діяльності Західноукраїнського національного 
університету колектив навчально-наукового інституту комунікацій продовжує відкривати 
нові напрями міжнародної співпраці, зміцнювати свої позиції на національному рівні та 
міжнародній арені у сфері перемовин, медіації та культури толерантної соціальної взаємодії.

Ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий та ректор 
університету Туріба (Латвія) Алдіс Бауманіс підписали договір про міжнародну співпрацю 
між закладами вищої освіти.

Підписання відбулось за ініціативи навчально-наукового інституту комунікацій ЗУНУ.
Відрадно, що університети-підписанти входять до складу консорціуму міжнародного 

проєкту MEDIATS, метою якого є вивчення найкращих практик медіації в ЄС, розробка 
та реалізація магістерських програм з медіації, навчання тренерів та якісна підготовка 
медіаторів, проведення спільних освітніх та наукових заходів.

Перспективні вектори кооперації із зарубіжними партнерами – це організація спільних 
наукових конференцій, симпозіумів і семінарів, сприяння обміну академічними працівниками і 
студентами, реалізація досліджень у галузях, які є предметом спільного інтересу обидвох сторін.

Договір про міжнародну співпрацю підписано  між Договір про міжнародну співпрацю підписано  між 
ЗУНУ та ЗУНУ та університетом Туріба (Латвія) університетом Туріба (Латвія)   

Звідусіль...Звідусіль...
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Стаття 43 Кожен має право на працю, Стаття 43 Кожен має право на працю, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується...на яку вільно погоджується...

Підписано угоду 
про співпрацю між 
Західноукраїнським 
н а ц і о н а л ь н и м 
університетом і 
компанією ANT-
Logistics, у ме-
жах якої студен-
ти класичного 
університету Терно-
поля отримали до-
ступ до IT-ресурсів!

У динамічному 
середовищі глобалізованої торгівлі, у якому ми живемо і працюємо, 
важливо мати систему, яка дозволить успішно організувати та управ-
ляти складними логістичними процесами з дотриманням усіх норм 
та вимог. Стрімкий розвиток сучасної логістики поряд з високою 
конкуренцією й постійно зростаючими запитами ринку транс-
портних послуг визначають необхідність використання цифрових 
технологічних рішень в управлінні на транспорті.

Transportation Management System від ANT-Logistics - це логістична 
хмарна платформа для підприємства, яка забезпечить візуалізацію 
транспортних операцій, можливості планувати, виконувати і 
оптимізовувати процеси транспортування товарів.

Кафедра транспорту і логістики навчально-наукового інституту 
інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ запро-
вадила для студентів спеціальностей 275 «Транспортні технології та 
логістика» і 247 «Автомобільний транспорт» унікальні хмарні технології 
візуального навчання Transportation Management System, які забезпечу-
ють комплексну групову та індивідуальну аналітику. Разом до успіху!

Співпраця ЗУНУСпівпраця ЗУНУ
 із компанією ANT-Logistics із компанією ANT-Logistics

Щороку у третю суботу травня в Україні відзначається 
День Європи. Цьогоріч ми відзначали цей день в умовах війни. 
Український народ героїчно відстоює демократичні цінності та мрії 
усієї прогресивної Європи про свободу і безпеку.

20 травня 2022 року в Навчально-науковому інституті міжнародних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного 
університету відбулася дискусійна платформа «Україна-ЄС: нові ви-
клики і можливості», приурочена до Дня Європи в Україні.

Співорганізаторами заходу виступили: Тернопільська обласна 
державна адміністрація; Тернопільська міська рада; Дирекція 
«Медіацентр» ДП «GDIP»; Почесне консульство Республіки Хорватія 
на Заході України; Почесне консульство Короліства Нідерландів у 
Львові; Почесне консульство Литовської Республіки у Тернополі; 
Почесне консульство Республіки Сенегал в Україні.

Захід відбувся за участі Програми Erasmus+ модуль ім. Жана Моне 
«Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних 
та пан’європейських інтересів» та Програми Erasmus+ модуль ім. 
Жана Моне «Регіональна інтеграція: європейський бенчмарк в умовах 
викликів глобальної фрагментації».

З вітальним словом до присутніх звернулася Ірина Іващук – 
директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин 
ім. Б.Д. Гаврилишина ЗУНУ, Почесний консул Республіки Сене-
гал в Україні, яка зауважила, що надання статусу кандидата на 
членство в ЄС, є, перш за все, політичним сигналом і першим 
кроком до визнання того, що Україна одного дня стане членом 
ЄC. «Разом з тим, ми сподіваємося, що надання статусу кандидата 
стане потужним політичним поштовхом до продовження глибин-
них трансформацій і проведення масштабних реформ у різних 
сферах з метою подальшої інтеграції України до спільного ринку 
ЄС. Окрім політичного аспекту, рішення про надання Україні 
статусу кандидата на членство в ЄС значною мірою визначатиме 
стратегічні вектори економічного розвитку нашої держави».

До участі в дискусії долучилися: Андрій Кудряченко – директор 
Державної установи «Інститут всесвітньої історії національної академії 
наук України», доктор історичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України; Галина Костюкевич – доктор права (PhD 
Європейського інституту, Флоренція, Італія), доцент Європейського 
права Гаазького університету прикладних наук; Віталій Запухляк 
– Почесний консул Республіки Хорватія на Заході України; Андрій 
Гринчук – Почесний консул Короліства Нідерландів у Львові; Роман 
Зварич – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин ЗУНУ.

Під час зустрічі дискутували про основні кроки і перспективи 
«прискореного кандидатства» на членство України в ЄС – від подачі 
заявки до отримання статусу кандидата, проведення переговорів 
і вступу в ЄС; обговорили Копенгагенські критерії, зокрема 
політичну, економічну та інституційну готовність України до член-
ства в ЄС; проаналізували можливі виклики і майбутнє України в 
ЄС, а також перспективи створення міжнародної координаційної 
платформи, очолюваної Європейською Комісією – «Платформи 
реконструкції України», яка буде реалізовувати План реконструкції 
«Відновлення України».

Модерувала дискусію Наталія Кравчук – доктор економічних 
наук, професор кафедри міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ.

Дякуємо партнерам, запрошеним спікерам, студентам, усім, 
хто долучився до відзначення Дня Європи в Україні!

Дискусійна платформа «Україна-ЄС: Дискусійна платформа «Україна-ЄС: 
нові виклики і можливості»нові виклики і можливості» У  З У Н У 

відбулась друга ро-
боча зустріч між De 
Montfort University 
( У н і в е р с и т е т 
Д е  М о н т ф о р т , 
Великобританія), 
C o r m a c k 
Consultancy Group 
(Великобританія) та 
Західноукраїнським 
н а ц і о н а л ь н и м 
університетом. 

« C o r m a c k 
Consultancy Group» 
надає можливість 
співпраці українським зво з університетами Британії за схожим 
профілем, спеціальностями, програмами.  «Ініціатива Єднання» 
має  на меті налагодження партнерства між вишами України 
та Великої Британії. Отож за результатами аналізу поданої 
інформації обрано Університет Де Монтфорт.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна 
діяльність) Оксани Десятнюк акцентувала увагу на важливості 
налагодження співпраці з Університетом Де Монтфорт та 
підтримку у теперішній час; Уляна Коруц представила пропозиції 
щодо розвитку та посилення міжнародного співробітництва за 
трьома напрямами: академічна мобільність, проєктна діяльність, 
організація спільних заходів в освітній та науковій сферах; 
Ірина Зварич представила напрацювання та рекомендації ка-
федри міжнародної економіки та бачення розвитку майбутньої 
співпраці: програми подвійних дипломів, спільних курсів, на-
укових публікацій; Роман Зварич презентував позицію кафедри 
міжнародних економічних відносин з векторами вдосконалення 
відносин між кафедрами вишів, професорсько-викладацьким ко-
лективом та студентством, спільні проєкти та програми; Наталія 
Чудик розповіла про юридичний факультет ЗУНУ та ідеї щодо 
партнерства з факультетом права Університету де Монтфор, про-
ведення спільних літніх шкіл, школи English Law; студентський 
декан Ілля Онищук яскраво та цікаво представив бачення молоді, 
студентства у розвитку відносин.

До робити делегації долучились Олег Шевчук - начальник 
відділу по роботі зі студентам та Ольга Царик - керівниця 
міжнародної школи комунікації.

Зустріч із колегами університетів Зустріч із колегами університетів 
ВеликобританіїВеликобританії

Звідусіль...Звідусіль...
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Стаття 43 …Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні Стаття 43 …Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

У класичному університеті Тернополя відбулася  Міжнародна науково-практична 
конференція «Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в 
умовах війни: виклики, проблеми та перспективи», яку організував колектив соціально-
гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету.

Із вітальним словом виступила проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародна 
діяльність) Оксана Десятнюк: «Слава Україні! Я рада вітати учасників конференції. 
Соціально-гуманітарна сфера дедалі більше перетворюється на системоутворюючий і 
стратегічно важливий чинник розвитку держави, особливо в умовах російської агресії проти 
України. Розвиток цієї галузі є однією з ключових передумов для подальшого поступу України. 
Гуманітарне коло питань охоплює такі важливі напрями, як: розвиток науки, культури, 
освіти, етнонаціональних відносин, мовної політики тощо, які, у свою чергу, створюють засади 
для подальшого посилення суспільної згуртованості, покращення соціально-економічного 
розвитку держави, підвищення рівня людського капіталу. Дякую кожному із вас за те, що ви, 
у такий непростий для України час, допомагаєте країні побороти ворога. Україна вистоїть! 
Україна переможе! Україна воскресне!».

Відрадно, що соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ організовує наукові заходи на 
актуальні теми спільно із колегами з України та закордону: Українським науково-методич-
ним центром практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних 
наук України, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Харківським 
національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Католицьким 
університетом в Ружомберку (Словаччина), Вищою школою управління й адміністрування 
в м. Ополє (Польща), Українсько-американською асоціацією працівників вищої школи 
(США), Міжнародним науковим товариством в Дортмунді (Німеччина).

До зустрічі долучилися вчені із 50 закладів вищої освіти з різних куточків України та світу.
Також до колег-науковців звернулася декан соціально-гуманітарного факультету Оксана 

Гомотюк: 
- Дорогі друзі! Весь цивілізований світ став на підтримку й захист України, бо ми 

усі розуміємо, що зараз важливо протистояти цій невиправданій агресії та терориз-
му. Українське суспільство доводить, що сила не завжди все вирішує й ніхто не може 
знищити український народ. У таких умовах ми розуміємо як зростає роль кожного 
громадянина нашої держави. Сьогодні ми констатуємо, що українська проєвропейська 
ідентичність ще більше зміцнилася! Бажаю плідного обміну думками, активних дискусій 
та нових шляхів вирішення актуальних питань.

«Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах «Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах 
війни: виклики, проблеми та перспективи»війни: виклики, проблеми та перспективи»

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

Науковці працювали за такими тематич-
ними напрямами:

- система формування у майбутніх 
фахівців цінностей миру й ненасильства;

- підготовка здобувачів освіти до життя в 
екстремальних умовах і кризових ситуаціях;

- соціальні та психологічні центри на-
дання допомоги в умовах війни;

- психологічна робота системи освіти в 
умовах військового стану: особливості та 
принципи;

- історичний та соціокультурні виміри 
українського наукового дискурсу в умовах 
сьогодення;

- дипломатичний фронт: виклики, 
можливості, успіхи.

Ця зустріч стала дискусійною плат-
формою для обміну науковими думками 
щодо вирішення актуальних проблем 
сучасності у соціально-гуманітарній сфері 
та викликів сьогодення.

У класичному університеті Тернополя відбулась ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів», організована ка-
федрою підприємництва і торгівлі факультету економіки та управління Західноукраїнського 
національного університету. У конференції взяли участь понад 80 учасників з України, 
Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн.

Головою оргкомітету виступив ректор ЗУНУ професор Андрій Крисоватий, співголовою 
– Почесний ректор Катовіцького економічного університету – професор Ян Пика. Захід 
організований за підтримки Наукового Комітету конференції, учасниками якого стали 
провідні науковці України, Польщі Чехії, Словаччини та Угорщини.

Високий науково-практичний рівень конфенеції підтверджується виступами та обгово-
реннями проблемних питань у сфері підприємництва та логістики, а також особливостей 
організації освітнього процесу в умовах війни Почесного ректора Катовіцького економічного 
університету професора Яна Пики, професорів Познанського економічного університету 
Анни Мариняк та Яна Миколайчика, заступників декана економічного факультету 
Гданського університету професорів Томаша Гутовскєго та Ольги Дембіцкої, завідувачки 
Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, директорки 
Німецько-українського центру економіко-економічної освіти, науки, підприємництва та 
культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  професорки, За-
служеного працівника освіти України Галини Купалової, декана економічного факультету 
Запорізького національного університету, професорки Алли Череп, декана факультету то-
варознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного 
університету, доцента Володимира Гаврилишина, доцента кафедри підприємництва і торгівлі 
Національного університету «Одеська політехніка»  Світлани Пучкової та ін. Відрадно 
констатувати, що цього річ 
досить активними учасника-
ми конференції стали слухачі 
бакалаврських і магістерських 
програм з різних закладів вищої 
освіти України.

К о н ф е р е н ц і я  с т а л а 
дискусійною платформою для 
обміну науковими доробками та 
практичним досвідом вирішення 
актуальних проблем сьогоден-
ня в галузі підприємництва, 
логістики та освіти в умовах 
глобальних викликів загалом та, 
зокрема і війни в Україні.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Підприємництво та логістика в умовах «Підприємництво та логістика в умовах 

сучасних викликів»сучасних викликів»
У  З а х і д н о у к р а ї н с ь к о м у 

національному університеті, у межах 
співпраці з Українською соціальною 
академією, відбулася Літня школа 
соціального підприємництва.

Окрім Тернополя, Школа проводиться 
ще у 3-х містах України - Києві, Харкові, 
Рівному. Захід організовується задля 
надання навчальної та інвестиційної 
допомоги в реалізації ініціатив щодо 
вирішення екологічних, соціальних, 
культурних проблем. Участь безкоштов-
на для учасників та охоплює ініціаторів 
створення соціальних підприємств, метою 
діяльності яких є вирішення соціальних 
проблем, спричинених війною, ство-
рення робочих місць для внутрішньо-
переміщених осіб, менеджерів діючих 
соціальних підприємств, які прагнуть 
диверсифікувати власну діяльність задля 
задоволення суспільних запитів, спричи-
нених війною.

Соціальне підприємництво сьогодні 
особливо важливе для підтримки 
й відбудови української економіки 
та є ефективним способом створи-
ти нові робочі місця для внутрішньо 
переміщених осіб, допомогти вразли-
вим групам суспільства, або ж змінити 
вектор діяльності власного бізнесу та 
почати заробляти з користю та дум-
кою про інших. Впродовж тижневого 
навчання учасники здійснювали ком-
плексне формування ідеї соціального 
підприємництва, за результатами якого  
найкращі проєкти матимуть змогу взяти 
участь у фінальному пітчингу проектів 
соціального підприємництва у м. Київ та 
залучити кошти для їх реалізації.

 Літня школа  Літня школа 
соціального соціального 

підприємництвапідприємництва
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Стаття 10 Державною мовою в Україні є українська мова. Стаття 10 Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України.суспільного життя на всій території України.

День вишиванки у Західноукраїнському День вишиванки у Західноукраїнському 
національному університетінаціональному університеті

Традиційно, у третій четвер травня,  
в Україні та світі відзначають День 
вишиванки. Цьогоріч це свято для нас 
особливе. Російські війська прийшли 
знищити наші міста і села, вбити нас, 
українців, за нашу мову, нашу віру і наш 
генетичний код. А код – серед іншого 
зашитий у вишиванці.

Щороку День вишиванки стирає 
кордони й об’єднує українців усього світу. 
Наша багаторічна історія, мудрість, що 
передається із покоління у покоління 
і сила тисячолітньої традиції дає нам 
натхнення та відвагу продовжувати бо-

ротьбу. Ми маємо зміцнювати українську ідентичність заради процвітання Батьківщини.
То ж у цей світлий день бажаємо миру і злагоди у ваших будинках і серцях. Нехай 

патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісною, успішною. Пам’ятайте, що 
ми – українці й зможемо все!

Крижми біле полотно - як душа дитини,
Оберегом - на віки - служить для людини,
Розквітає, наче луг, 
                           в квіточках барвистих,
Білий Світ - найкращий друг 
                        в почуттях пречистих.
Вишивані сорочки - мудрістю багаті -
Вість у древніх візерунках, 
                                  повних благодаті;
Закодовані листи Духа, Сили, Волі -
Для нащадків обереги: на щастя, на долю.
Вишиваночка моя квітами розшита,
Калинові ягідки зирять соковито...
Вишиваний оберіг вдягаю щоднини:
Біле крижми полотно - як душа дитини.
Задивились Небеса на квітуче Диво,
Райдуга сяйний привіт засила грайливо...
Дітям й внукам передам 
                                найдорожче Віно:
Вишиваний Оберіг - Славу України!
ДЯКУЮ БОГУ ЗА ВСЕ!!! 

©Марія Баліцька

#До_Всесвітнього_дня_Вишиванки#До_Всесвітнього_дня_Вишиванки
ВИШИВАНИЙ ОБЕРІГ - ВИШИВАНИЙ ОБЕРІГ - 

СЛАВА УКРАЇНІИ! СЛАВА УКРАЇНІИ! 

Українська вишиванка - яскравий символ нашої рідної куль-
тури. Патріотичне значення вишиванки закладене в традиціях та 
звичаях нашого народу.

Історія вишиванки сягає в незапам’ятні часи. Прекметно, що 
від свого історичного витоку, вишиванка несла в собі значення 
не тільки одягу, а й являлася оберегом, своєрідним захистом для 
того, хто її одягав. Насамперед, вишиванка несла у собі сакральну 
мету. Вважалося, що вишита сорочка здатна захистити людину від 
тілесних травм, від злого ока або ж від нещастя, біди.

Проте варто зазначити, що вишиванка захищала не тільки тіло, 
а й коріння, історію, ідентичність, саморозуміння укранців. На мою 
думку, саме це й залишається її головною метою і в сьогоденні. Адже 
в наш час, в час, коли наш сувернітет, нашу ідентичність як нації 
стараються знищити, стерти з лиця Землі - ми як ніколи, повинні 

підтримувати та поширювати рідні, багатовічні традиції та символи. То ж я вважаю за-
раз нашим обов’язком гордо одягати вишиванки, де б ми не були: чи на просторах рідної 
Батьківщини, або ж далеко на чужині. Одягати для того, аби продемонстувати усьому світу, 
на скільки ж багатими символами володіє наша нація! Вдуматись тільки: скільки краси 
вміщує в себе кожна вишита сукня чи сорочка! І ця краса не лише показова, поверхнева.. 
Вона неоціненна, багата, вікова. Адже у кожному вишитому хрестику, у кожній ниточці за-
кладений наш генетичний код, закладена наша історія, релігія, міфологія, закладене давнє 
українське мистецтво та творчість, а також, закладане й сама душа українського народу.

Вишиванку, безсумнівно, варто одягати для того, щоб підтримати проукраїнський 
настрій і в середині країни, для того аби підняти козацький дух, для того, аби нагадати собі 
і всім, що боримось ми не просто так. Маю за честь процитувати українскього таланови-
того письменника та кінорежисера Олександра Довженка: «Ми б’ємося за те, чому нема 
ціни у всьому світі, - за Батьківщину».  Бо й справді, неможливо визначити ціни чомусь 
настільки дорогому, як наша земля. Разом із вишиванкою наші традиції, обряди та, власне 
ж, такі символи як вишиванка – стають безцінними скарбами нації. 

То ж не тільки шануймо, а й пишаймось нашою історією, нашими предками та сучас-
никами, поважаймо наші традиції – і тільки тоді, ми зможемо подолати ворога та щасливо 
жити на нашій, Богом благословенній землі!

 Катерина ЗУБИК, староста групи ФБС-11

Вишиванка, як один із символів нації і оберіг Вишиванка, як один із символів нації і оберіг 
Українського НародуУкраїнського Народу

Вишиванка – це наш оберіг, символ 
здоров’я, щасливої долі та національної 
гордості. Цьогоріч вишиванку ми одягаємо 
з молитвою за мир в Україні. 

Відзначаючи Всесвітній день вишиван-
ки хочеться дарувати любов, добро, людське 
тепло та світло своєї душі. 

У цей день викладачі  кафедри 
міжнародних відносин та дипломатії 
ЗУНУ відвідали Тернопільський обласний 
спеціалізований будинок дитини, який 
очолює Інга Кубей. Тут знайшли прихисток 
діти з Києва, які змушені були покинути 
рідні домівки. Усі дітки, з якими познай-
омилися викладачі, надзвичайно світлі, 
щирі, добрі, лагідні та усміхнені. Частинку 
своєї привітності та позитиву вони пере-
дали нашому університету. Особливі емоції 
та вдячність викликають доброзичливі й 
милосердні вихователі та медсестри, які 
працюють у цьому закладі.

Колектив кафедри міжнародних відносин 
та дипломатії висловлює щиру подяку своїм 
друзям &ndash; австрійській компанії Veltze, 
Mares & Partner (м. Відень) за благодійну до-
помогу, тримку та віру в Україну!

Сильна, незламна, смілива і Сильна, незламна, смілива і 
вільна Україна – це щасливе вільна Україна – це щасливе 

майбутнє наших дітей!майбутнє наших дітей!
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                                        Стаття 21 Усі люди є вільні і рівні                                         Стаття 21 Усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах. у своїй гідності та правах. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

УКРАЇНА - ЦЕ СЕРЦЕ ЄВРОПИ!УКРАЇНА - ЦЕ СЕРЦЕ ЄВРОПИ!Весь світ об’єднався у підтримці 
України в боротьбі з російським агресором. 
Щодня ми отримуємо волонтерську до-
помогу дружніх країн, які наближають 
довгожданну перемогу разом з українцями. 
Світова академічна спільнота теж по-
особливому підтримує Україну. До Дня 
Європи колектив відділу гуманітарної 
освіти та виховання ЗУНУ започаткував  
проєкт «Європа з Україною!», у якому 
молодь університету із власного досвіду 
розповідатиме про те, як європейці 
сьогодні підтримують українців.

Учасниця творчих проєктів класичного 
університету Тернополя, солістка гуртів 
«Кралечки», «Інтонація», а сьогодні - сту-
дентка Ягелонського університету в Польщі 
Оксана СКРЕПЕЦЬКА,  в рамках проєкту 
«Європа з Україною!» записала відеозвернення 
до студентської молоді ЗУНУ, у якому йдеть-

Війна рф проти України: Війна рф проти України: 
127-й день героїчного спротиву Українського Народу!127-й день героїчного спротиву Українського Народу!

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ - НАЙКРАЩА ПОРА...СТУДЕНТСЬКІ РОКИ - НАЙКРАЩА ПОРА...
У житті так ведеться, що радість з смутком обіймаються... В Україні - війна, але, слава 

Богу, тернопільські студенти мають змогу навчатися, захищати бакалаврські роботи, плану-
вати своє майбутнє...

Випускниця факультету фінансів та обліку Діана Зюбрій днями здобула ступінь вищої 
освіти «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Аудит і аналіз бізнесу» і розповідає 
про навчання у класичному університеті Тернополя:

- Кажуть, що студентські роки – це найкраща пора у житті. Випускник отримує не просто 
диплом бакалавра, а дійсно якісні знання і розуміння особливостей практики здійснення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 
підприємств різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання й видів економічної 
діяльності, які допоможуть вдало працевлаштуватись. 
Пригадую, як чотири роки тому, потрібно було обрати, у 
який ж заклад освіти вступати? Тоді, у 2018-му, мій вибір 
зупинився на спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
у ЗУНУ. Вже на 4 курсі я офіційно працевлаштувалась за 
спеціальністю. Запам’яталася простота у спілкуванні з 
викладачами, керівництвом кафедри і деканатом – це все 
сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі та 
заохочувало до здобуття знань. Викликом для нас стала 
пандемія 2020 року, тоді, частково, почалося дистанційне 
навчання, але це не завадило на платформах ZOOM і 
Moodle проводити змістовні лекції і практичні заняття.

Удосконалювати свої вміння і знання потрібно завж-
ди, тому для себе я вже точно вирішила, що другий рівень 
вищої освіти  «Магістр» здобуватиму у стінах рідного 
ЗУНУ на кафедрі фінансового контролю та аудиту.

На фото -  випускниця факультету 
фінансів та обліку ЗУНУ Діана ЗЮБРІЙ

ся про допомогу поляків українцям – коштами, ліками, гуманітарною допомогою та ін.., про 
діяльність української громади у Кракові стосовно допомоги ЗСУ і мирним жителям України 
– заради миру і Перемоги!

Проєкт «Європа з Україною» продовжує студентка факультету 
фінансів та обліку ЗУНУ Мар’яна МАКСИМИШИН. Вона ділиться 
своїми враженнями про підтримку України Швецією:

- Зараз я мешкаю у Швеції, і хочу засвідчити, як тут підтримують 
українців, які через війну, знайшли прихисток у цій дружелюбній країні. 
Підтримка є і фінансова, і моральна, і фізична. У Швеції – дуже добрий 
і щирий народ. Люди гостинні, деякі навіть віддали свої домівки виму-
шено переселеним українцям. Волонтери організовують збір коштів, 
медикаментів, продуктів харчування для Збройних Сил України. 

Підтримка Україні здійснюється і на державному, і на волонтерсь-
кому рівні. Щотижня відбуваються мітинги та різні акції на підтримку 
України. У Швеції усі вірять у перемогу України!

Європейці захоплюються і пишаються українцями, їх 
рішучістю й відвагою. А ми безмежно вдячні нашим європейським 
друзям за вагому підтримку та допомогу.

Проєкт «Європа з Україною» продовжує студентка факультету 
економіки та управління Західноукраїнського національного 
університету Анастасія ПАРАЩУК:

- Я навчаюся в Нордуніверситет, мешкаю у Бодо – це  місто 
й порт у північно-середній частині Норвегії.

Українців тут мало, але є  українська громада.
Від початку війни місцеві жителі разом із поляками 

намагаються допомогти нам: збирають гуманітарну до-
помогу і кошти; організовують різноманітні заходи на 
підтримку України; приймають біженців; стараються 
якомога більше допомогти нам.

Норвежці дуже активно підтримують Україну, і ми щиро 
їм за це вдячні. 

Сьогодні Україна - це серце Європи, 
яке б’ється за її свободу, за її життя. Нашу країну підтримують 
звідусіль.

Естафету «Європа з Україною!» приймає випускник класичного 
університету Тернополя Назар ГАЙДА. Він розповідає про те, як 
допомагає українцям 

- Німеччина у цей складний час для України час допомагає українцям. 
Народ організувався, утворилися спільноти, які організовують допомогу 
Україні і українцям, - збирають речі, продукти харчування... Допома-
гають сортувати і пакувати відправки. Моляться з вірою у перемогу 
України. Все убуде Україна! Слава Україні!

Одним із найтепліших і найніжніших 
свят є прекрасне свято народження і утвер-
дження життя - День матері. Адже, мама 
дарує життя, веде по життю, навчає, 
захищає, продовжує рід і є  його Берегинею.

У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ з 
нагоди Дня матері проведено літературну 
годину «Матусине ім’я святе» для 
студентської молоді, де вони мали змогу 
торкнутится серФцем до чудової поезії про 
маму. Студенти із хвилюванням і щемом 
у серці зачитували поетичні рядки, у яких  
висловлена турбота та любов до матері.

Модератором заходу виступила 
завідувачка читального залу для студентів 
Ірина Любезна, яка розповіла про історію 
та традиції святкування Дня матері в 
Україні та європейських країнах та пре-
зентувала тематичну виставку «Мати – її 
Величність, у неї в обіймах Вічність».

Щастя й краса материнства в усі 
століття оспівувалися кращими художни-
ками і поетами. І не випадково – від того, 
наскільки шанована в державі жінка, яка 
виховує дітей, можна визначити ступінь 
культури й благополуччя суспільства. 
Щасливі діти ростуть в дружній родині й 
під опікою щасливої мами.

««МАТИ – ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬМАТИ – ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ, , 
у неї в обіймах Вічність»у неї в обіймах Вічність»

Європа з Україною!Європа з Україною!
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Стаття 14 Земля є основним національним багатством, Стаття 14 Земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави. що перебуває під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується.Право власності на землю гарантується.

У ЗУНУ відбулася XIX Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток 
України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». 
Мета конференції – об’єднати молодих науковців з різних куточків 
України і закордону для обміну науковими доробками і жвавих 
дискусій у класичному університеті Тернополя. Цьогоріч науковий 
захід мав особливе значення адже об’єднав усіх задля перемоги і роз-
робки інноваційних заходів з повоєнної відбудови України, розвитку 
міжнародного співробітництва молодих вчених.

Відрадно, що незважаючи на змішаний формат проведення 
конференції, свої наукові доповіді з менеджменту, цифрової економіки, 
міжнародної економіки, міжнародної економіки і права, обліку і ауди-
ту, фінансів, маркетингу, комп’ютерних інформаційних технологій 
презентували молоді вчені з Польщі (Ягеллонський університет), 
Бельгії (Гентський університет), Німеччини (Європейський інститут 
права, Університет Мюнста), Італії (Інститут європейського права), 
Нідерландів (Університет Гааги), США (Католицький університет), 
Китаю (Цзюцюань, провінція Ганьсу).

Раді, що до наукових дискусій долучились молоді науковці з 
Харківського національного економічного університету імені С. 
Кузнеця, Київського національного економічного університету імені 
В. Гетьмана, Одеського національного економічного університету, 
Національного університету «Одеська юридична академія», 
Львівського національного університету імені І. Франка, Національного 
університету водного господарства та природокористування.

Від імені ректора ЗУНУ Андрія Крисоватого з відкриттям чергової 
конференції молодих вчених привітав проректор з наукової роботи 
Зеновій-Михайло Задорожний. З вітальними словами до учасників 
звернулись голова Ради молодих вчених при МОН Олеся Ващук, ди-
ректор Координаційного центру переміщених закладів вищої освіти, 
Радник Віце-прем’єр-міністра України Олександр Кульга, голова Ради 
молодих вчених, професор кафедри обліку і аудиту Національного 
університету водного господарства та природокористування Оль-
га Осадча, голова Ради молодих вчених Одеського національного 
економічного університету, заступник голови Ради молодих вчених 
при Одеській обласній державний адміністрації Єлизавета Кулікова, 
директорка з розвитку ГО ТМЖК «Відродження нації», радниця з ген-
дерних питань голови Тернопільської обласної державної адміністрації, 
тренерка, керівниця і експертка соціальних проєктів Оксана Шлюсар, 
декан Факультету міжнародних відносин і журналістики Харківського 
національного економічного університету імені С.  Кузнеця Олена Пта-
щенко, керівник центру розвитку талантів компанії SoftServe у Харкові, 
доцент кафедри соціальної економіки Харківського національного 
економічного університету імені С. Кузнеця В’ячеслав Лаптев.

До учасників конференції звернулись д.е.н., професори Григорій 
Монастирський і Наталія Кравчук, для яких членство у Раді моло-
дих вчених ЗУНУ стало плацдармом для побудови успішної наукової 
кар’єри. Модератором конференції була голова Ради молодих вчених 
ЗУНУ Ганна Поперечна.

Після завершення пленарного засідання, учасники конференції 
продовжили обмін науковими здобутками у таких тематич-
них секціях:  світова економіка в ХХІ столітті: трансформація 
геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми 
наднаціонального регулювання; формування ефективної моделі 
управління підприємствами; роль фінансів в економічному зростанні: 
функціональна детермінованість та моделі розвитку;  цифрова 
економіка як сучасний виклик зміни цінностей та орієнтирів; 
міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту; 
інновації юридичної та соціальної наук в євроінтеграційному просторі.

«Економічний і соціальний «Економічний і соціальний 
розвиток України в ХХІ столітті: розвиток України в ХХІ столітті: 

національна візія та виклики національна візія та виклики 
глобалізації»глобалізації»

Відбулася  робо -
ча зустріч директора 
навчально-наукового 
інституту комунікацій 
З У Н У  О кса н и  Ко -
валь з генерал-май-
ором, офіцером армії 
США Джоном Уор-
тоном – керівником 
«National center for 
u r b a n  o p e r a t i o n s » ,  
дослідницької  аме-
риканської організації, 
яка займається надан-
ням експертних знань 
для досягнення цілей 
національної та громадської безпеки, а також  стійкості міст.

Під час зустрічі обговорили концепцію майбутньої співпраці в 
межах магістерської освітньої програми двох дипломів «Психологія 
перемовин та медіація», яка реалізується на базі навчально-на-
укового інституту комунікацій ЗУНУ спільно із Нідерландською 
бізнес-академією.

Враховуючи величезний досвід американських шкіл у сфері саме 
кризових перемовин, зокрема, потужну базу досвіду у веденні пере-
мовин із злочинцями, терористами, деструктивними особистостями, 
людьми із суїцидальними нахилами, екстремальних перемовин під 
час визволення заручників, психологічні особливості управління 
натовпом тощо, учасники розмови погодилися об’єднати зусилля у 
підготовці висококласних фахівців в Україні.

Ця зустріч дала змогу закласти фундамент майбутньої співпраці 
класичного університету Тернополя з «National center for urban 
operations» із забезпеченням подальшої участі студентів ОПП 
«Психологія перемовин та медіація» у програмах обміну з низкою 
американських університетів, як-от: університетів Арізони, Техасу 
та ін., де викладачами будуть дипломовані науковці й професори, а 
також провідні військові та урядові спеціалісти й експерти з пере-
мовин із силових структур, поліцейських департаментів Нью-Йорка, 
спеціальних американських підрозділів SWAT та ін.

Адже саме зараз, у час війни в Україні, у час важких випробувань 
та жорсткого протистояння російській агресії, ми маємо об’єднати 
наші зусилля з усім цивілізованим світом у підготовці фахівців, які 
умітимуть переконувати та вирішувати будь-які конфлікти, викори-
стовуючи найгуманнішу зброю – слово.

Американські фахівці навчатимуть Американські фахівці навчатимуть 
кризових перемовин студентів кризових перемовин студентів 

ЗУНУЗУНУ

Міжнародні конференції - у ЗУНУМіжнародні конференції - у ЗУНУ Звідусіль...Звідусіль...
Офіцери запасу навчаються Офіцери запасу навчаються 
в класичному університеті в класичному університеті 

ТернополяТернополя

Центр підготовки офіцерів запасу Західноукраїнського 
національного університету проводить набір на навчання. 
Запрошуємо студентів 2,3,4 та 5 курсів, а також студентів 1 
курсу 3-річної програми навчання.

 Юнакам та дівчатам, що проходять військову підготовку, 
надається відстрочка на період навчання та на строк, що триває 
від початку до присвоєння первинного звання, але не довше ніж до 
кінця поточного року після завершення навчання.

За детальною інформацією звертатися за адресою: м.Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 46 А (юридичний факультет), 604 каб., або за 
телефоном: 096 403 99 46 - Інна Тарасівна.
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У Західноукраїнському національному університеті відбулася завер-
шальна конференція проєкту «Регіональна політика Європи та загрози в 
безпековій сфері». Цей проєкт реалізовувався в класичному університеті 
Тернополя з 2019 по 2022 рік. Основою метою цього проєкту було сприян-
ня поширенню досвіду ЄС щодо розкриття територіального потенціалу 
через стратегічні програми розвитку та впровадження найкращих 
практик в Україні з метою подальшої інтеграції в систему регіонів ЄС.

У заході взяли участь представники вітчизняних та іноземних 
закладів вищої освіти, а також координатори проєктів Жана Моне із 
всієї України. Зокрема доповіді презентували фахівці Національний 
Еразмус+ офіс в Україні, Університету Західної Македонії (Греція), 
Лодзького університету (Польща), організації OMNIS Religio Vorstandt 
(Німеччина), Маріупольський державний університет, Харківського 
національного економічного університету імені С. Кузнеця, Волинсь-
кий національний університет імені Лесі Українки, Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, Державного 
торговельно-економічного університету, Запорізький національний 
університет, Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовуючи основні завдання досягли таких результатів:
· 161 магістр навчався на ERP-курсі;
· 133 слухачі пройшли ERP-тренінг;
· опубліковано 7 статей та видано 2 підручники;
· організовано 3 круглі столи та підсумкову конференцію;
· удосконалено методику викладання в університеті;
· поглиблено знання та навички студентів та слухачів у сфері 

територіального розвитку ЄС;
· започатковано ланцюг структур Жана Моне в університеті з метою 

їх подальшого розвитку до повноцінного Центру європейських студій.
Програма продовжує надавати можливості навчальної та 

академічної мобільності науковцям та студентам, підтримує проєкти 
партнерства та розвитку.

Академічний 
к о о р д и н а т о р 
проєкту, ректор 
ЗУНУ Андрій Кри-
соватий зазначив:

«Дякую усім, 
хто взяв участь у 
реалізації проєкту 
« Р е г і о н а л ь н а 
політика Європи та 
загрози в безпековій 
сфері», а особливо 

У ЗУНУ відбулася завершальна конференція проєкту «Регіональна У ЗУНУ відбулася завершальна конференція проєкту «Регіональна 
політика Європи та загрози в безпековій сфері»політика Європи та загрози в безпековій сфері»

На розширеному засіданні виконавчого комітету Шумської 
територіальної громади презентували результати науково-дослідної 
роботи «Аналіз фінансової спроможності територіальної громади для 
побудови системи цивільного захисту населення».  Науково-дослідну 
роботу розроблено, ще до початку повномасштабної війни в Україні, 
яку представив Михайло Шкільняк, д.е.н., професор, завідувач кафе-
дри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ. У дороб-
ку обґрунтовано доцільність трансформації діючої системи цивільного 
захисту на території Шумської громади та запропоновано модель 

«Аналіз фінансової спроможності територіальної громади для побудови «Аналіз фінансової спроможності територіальної громади для побудови 
системи цивільного захисту населення»системи цивільного захисту населення»

Стаття 41 Кожен має право володіти, Стаття 41 Кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності.своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

студентам, які були надзвичайно активними й інтегрувалися в 
європейський освітній простір. Вам, молоді люди, будувати сучасну 
європейську державу – Україну, будьте патріотами й наполегливо 
працюйте. Сьогодні хочу вам вручити сертифікати й побажати нових 
перемог, особистісного росту та мирного майбуття. Ми переможемо! 
Ми вистоїмо! Все буде Україна!»

Студенти курсу «Європейська регіональна політика» ознайоми-
лись із стратегіями розвитку територій, аспектами децентралізації 
і самоврядування, розміщення регіональної виробничої діяльності, 
міського розвитку та формування кластерів в країнах ЄС. Отримані 
компетенції зможуть бути використані випускниками програми для 
розширення їх фахового профілю та сприятимуть підвищенню їх 
конкурентоздатності на національному та глобальному ринках праці.

Слухачі курсу «Європейська практика місцевого управління» 
перейняли європейський досвід формування конкурентних пере-
ваг регіону, здійснення 
регіональної політики, 
просторового плану-
вання та розвитку де-
пресивних територій в 
ЄС. Здобуті практичні 
навики будуть корис-
ними при здійсненні 
професійної діяльності 
направленої на роз-
будову вітчизняних 
територій.

цивільного за-
хисту місцевого 
н а с е л е н н я 
в і д  п о ж е ж 
та наслідків 
інших надзви-
чайних подій. 
Це  передбачає 
три складові: 
державну, ко-
мунальну та 
добровільну. 
Т а к о ж  
проаналізовано 
ф і н а н с о в у 
спроможність громади і винесено пропозиції щодо джерел забезпечення 
цивільного захисту населення. При здійсненні розрахунків і підготовці 
рекомендацій були враховані різноманітні соціально-економічні чин-
ники, потреби та виклики сьогодення.

Більшість рекомендацій запропонованих науковцями кафедри 
менеджменту публічного управління та персоналу щодо побудови 
моделі цивільного захисту уже реалізовуються: проводяться навчання, 
створюються добровольчі формування, покращується стан захисних 
споруд тощо.

За проведену роботу й сприяння розвитку безпеки у Шумській 
громаді, Вадим Боярський вручив подяки керівнику науково-дослідної 
роботи Михайлу Шкільняку та начальнику Головного управління 
ДСНС України у Тернопільській області Віктору Маслею.

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
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- Раніше усі ми знали про війну і жахливі сторінки історії лише зі слів старших поколінь, із книг, 
кінофільмів. Та відлік нинішніх подій розпочався ще у 2014 році. Кожен з нас пережив події Майдану і 
пам’ятає, як плакало серце декілька років поспіль від «Пливе кача» та коли приходили у снах незабутні 
очі Героїв Небесної Сотні. А далі – незліченні пекельні дії  на сході, у зоні АТО/ООС, які принесли біду у 
сім’ї українських родин: згорьовані матері, зболені вдови, понівечені долі дітей, які втратили свій Всесвіт. 
Найгірше, що люди до цього поступово почали звикати...

 - 24 лютого росія напала на Україну і, фактично, перевернула, зруйнувала життя 
мирних українців, кинувши у безпорадність під гучне завивання попереджувальних сирен: 
увага – біда, терміново – в укриття… До цього неможливо звикнути… Водночас, з цим 
якось треба навчитися жити… Елеоноро Михайлівно, Ви - психолог, відтак, скажіть, 
будь ласка, чи можна бути готовим до війни і до стресу?

- Те, що відбулося 24 лютого 2022 року, було тією раптовою і  неочікуваною подією зловісного 
ранку, до якого ні фізичне єство, ні  свідомість кожного з нас, не були готові. Масштаби розгортання 
трагедії від воєнних дій країни-агресора: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Азовсталь. Всього побаченого і по-
чутого, що торкнулося кожного, не перелічити. Того реального, що перевернуло життя з ніг на голову, 
розчавило і переродило. І все це під звуки повітряних тривог і відчуття власної безпорадності, коли 
розумієш, що не можеш контролювати чи впливати на це, а лише відчуваєш велику стресову напругу.

 - Люди змінилися, чи війна їх змінила… Багато хто має претензії і до себе, і, здається, 
до усього світу… Як можна пояснити такі раптові переміни?

- Зазвичай у багатьох людей на когнітивному рівні  з’явились негативні думки про себе і навколишній 
світ, на емоційному – напади дратівливості, безпричинної злості, невдоволення людьми та обставинами, 
необґрунтований страху, тривога, панічні атаки, депресивний настрій, часте бажання плакати, туга та 
саможаль; на тілесному – фізична млявість, безсоння, нездатність повноцінно розслабитися, постійна 
напруга нервової системи, головний біль, свербіж шкіри, розлад сну; на поведінковому – пасивність, 
відсутність бажання щось робити, зниження апетиту або, навпаки, переїдання, бажання гризти нігті, 
підвищення інтересу до алкоголю, сигарет, наркотиків. Це стосується тих людей, яких психологи 

відносять до вразливої категорії. 
 - Чому так трапляється?
- Тому що, можливо: здоров’я 

або соціальний статус людини чи її 
родичів перебуває в небезпеці; людина 
відчуває брак власних ресурсів, щоб до-
лати переживання; особа суб’єктивно 
сприймає все як надто важке і є схиль-
ною до внутрішнього песимізму. 

 - І все ж, мабуть, є певна  
категорія людей, які професійно і мо-
рально підготовлені до екстремаль-
них  умов життя та діяльності 
взагалі і під час війни зокрема?

Стаття 27 Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Стаття 27 Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 
Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, 

життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Поради психологаПоради психолога

Українців, як націю, хочуть зламати, Українців, як націю, хочуть зламати, 
але ми вчимося виживати, але ми вчимося виживати, 

міцніємо, гартуємось і знаємо: міцніємо, гартуємось і знаємо: 
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

Війна рф проти України: Війна рф проти України: 
127-й день героїчного спротиву Українського Народу!127-й день героїчного спротиву Українського Народу!

- Професійно та морально підготовленими 
до будь-яких екстремальних умов у реаліях  
війни виявилися військовослужбовці, ветерани, 
спецслужби (наприклад, ДСНС), лікарі. Це ті 
люди, котрі мають чіткий алгоритм дій. Коли 
працює логіка, то емоції відходять на задній 
план. Це лише в зазначеному контексті, у пев-
ний час, оскільки приглушені емоції вилазять у 
психосоматиці потім.

 - Війна – це несподівана біда, абсолютна 
невизначеність, до якої люди не були готові.

- Більше того, багато людей виявили-
ся не лише не готовими до дій в ситуації 
невизначеності, але і відчули провину (синдром 
провини вцілілого), а також мали відчуття про-
вини за те, що виїхали за кордон. Вони не завжди 
вміли прийняти ту роль, в якій опинилася і на-
лагодити першочергові справи (до  прикладу, 
молода мама має спочатку забезпечити безпеку 
і захист своїх дітей, а потім переключатися на 
допомогу іншим). 

- Через безвихідь та безпорадність, у ба-
гатьох українців почала проявлятися апатія 
до життя і прояви незадоволення собою... 

- Так, проявами відчуття провини у бага-
тьох слугували: спогади травматичної події, 
нав’язливі думки про це, дратівливість і гнів, 
відчуття безпорадності, страх і розгубленість, 
відсутність мотивації; проблеми зі сном; голов-
ний біль, відмова від їжі чи переїдання, соціальна 
ізоляція. А в такому стані людині потрібна 
допомога, оскільки відчуття провини може 
трансформуватися в агресію до себе,  тривогу 
та панічні атаки.

 - І все ж українці – сильна нація, здатна 
впоратися із викликами життя, відродити 
віру у власні сили та намагатися бути корис-
ною – робити посильні справи заради Перемоги.

- Впоравшись із гострою реакцією на стрес, 
ресурсна людина починає шукати опору. Вона 
проводить ревізію думок та емоцій, віднаходить 
те, що  вміє робити добре, знаходить справу, 
яка може бути корисною (розповсюджувати 
інформацію, вести інформаційні атаки та бло-
кувати ресурси ворога, координувати роботу 
волонтерів чи самому стати волонтером, плести 
сітки, ліпити вареники, піклуватися про інших, 
готувати обіди тощо). Врешті, вона може моли-
тися, медитувати. Таким чином, покращується 
емоційний стан,  відроджується віра у власні 
сили, тривога перестає бити в очі червоним 
світлом, зникають навіть фантомні звуки сирен.

- Які поради дасть сьогодні читачам 
«Університетської думки» психолог 
Елеонора Ященко?

- Насамперед важливо навчитись  
розпізнавати свій стан, розуміти, як реагувати 
на негативні зовнішні впливи та віднайти 
індивідуальні механізми захисту власної 
психіки, позитивно мислити, за необхідності – 
консультуватися із фахівцями. 

 - А ще дуже важливо навчитися вижи-
вати в умовах воєнного стану та виробля-
ти у собі стресостійкість.

- Так, адже маючи здорову психіку та 
стресостійкість, людина зможе продуктивно дума-
ти, працювати, боротися, допомагати іншим. Нас, 
як націю, хочуть зламати, а ми вчимося виживати, 
ми міцніємо і гартуємось. І знаємо: Україна понад 
усе. Разом – до Перемоги!

 - Щиро дякую Вам, Елеоноро Михайлівно, 
за професійні і дуже необхідні під час війни по-
ради - як вижити, як позитивно мислити, як 
подолати переживання  і як надалі жити… 

Віримо і знаємо – все буде Україна!
Розмовляла журналіст Марія Баліцька

На фото - психолог Елеонора Ященко 
під час тренінгу зі слухачами  проєкту 

«Україна-Норвегія» 

 127 днів в Україні триває війна, яка, фактично, почала свій відлік ще у 2014 
році… На захист єдиності держави стали сильні, мужні і відважні сини і доньки 
України - кожен, на своєму фронті, наближаємо Перемогу! І все ж війна – це 
горе, це чорна біда, це руйнація і спустошення нашої землі, скропленої кров’ю 
безневинно убитих сотень українських дітей і новітніх Героїв України… 

Як справитися з емоціями, зберегти людське світосприйняття  і навчити-
ся жити в умовах війни – на ці та інші запитання відповідає к.пед.н., доцент 
кафедри психології та соціальної роботи соціально-гуманітарного факультету 
Західноукраїнського національного університету, психолог Елеонора Ященко.
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Ми живемо в історичний час, коли змінюється усе – світовий поря-
док та його інституційна архітектура, геополітика і дипломатія, у час, 
коли кожна держава і кожна нація мають вирішити, як вони зустрінуть 
ці виклики. Для усього світу наша країна зараз є прикладом того, як 
потрібно відстоювати свою незалежність, свою територіальну цілісність 
та свої національні інтереси. Ми приймаємо цей виклик, бо як сказав 
свого часу Вудро Вільсон «Світ повинен стати безпечним для демократії, 
він повинен грунтуватися на фундаменті політичної свободи».

Сьогодні в навчально-науковому інституті міжнародних відносин 
ім. Б. Д. Гаврилишна ЗУНУ відбулася урочиста академія з нагоди за-
вершення І Школи менторства, у межах проєкту International Relations 
Mentoring School (IRM School).

Школа менторства – це пілотний проєкт, метою якого є розвиток 
лідерського потенціалу і професійних навичок студентів, які навча-
ються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії» через комунікацію і віртуальну колаборацію 
(співпрацю у «віртуальній команді») з ментором.

У межах Школи менторства кожен студент реалізував свої теоретичні 
знання, став частиною професійної команди ментора, отримав 
унікальний практичний досвід, відчуття впевненості і розуміння того, 
як будувати кар’єру, розвинув професійні навички і soft-skills, виконав 
і презентував свій індивідуальний та груповий проєкт (кейс), отримав 
позитивний приклад того, як досягати цілей і долати труднощі. Ментори 
не лише поділилися власним професійним досвідом, але й знайшли свою 
унікальну команду, надихнули кожного її учасника, систематизували 
власні знання і навички, отримали потік нових ідей і натхнення.

«Дорогі студенти! Ми формуємо університет, у якому кожен з вас 
стане частиною глобального освітнього простору і глобальної мережі 
знань про світ, де кожен із вас буде застосовувати своє лідерство, свій 
професіоналізм, енергію і креативність для його вільного і демокра-
тичного розвитку», - зазначила у вітальному слові директор навчаль-
но-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина 
ЗУНУ, Почесний консул Республіки Сенегал в Україні Ірина Іващук.

«Сьогодні вам потрібні принципово нові види освітніх програм та 
форми їх організації. Переконана, що Школа Менторства, яка стала 
пілотним проєктом в нашому університеті, є однією із таких ініціатив 
і ефективною формою альтернативної освіти. Ви мали унікальну 
можливість отримати підтримку і поради досвідчених фахівців у сфері 
міжнародних відносин, і, цим самим, доступ до найкращих світових 
практик і досвіду», - сказала доктор економічних наук, професор 
кафедри міжнародних відносин та дипломатії, координатор школи 
менторства ЗУНУ Наталія Кравчук.

Висловлюємо повагу та щирі слова вдячності команді менторів:
Олександру БАЛАНУЦІ – Надзвичайному і Повноважному Послу 

України в Державі Кувейт; Ользі СЕГЕДІ – третьому секретарю По-
сольства України в Державі Кувейт; Володимиру ХОМАНЦЮ – Над-
звичайному і Повноважному Послу України в Туніській Республіці; 
Олександру ДАНИЛЕЙКУ – Генеральному консулу України в Едмонтоні 
(Канада); Людмилі МАРЧЕНКО – Народній Депутатці України; Світлані 
ЗАЛІЩУК – радниці Голови Правління НАК «Нафтогаз України»; 
Інні ХОМЕНСЬКІЙ – директорці Дирекції «Медіацентр» Державного 
підприємства «Генеральна дирекція обслуговування іноземних представ-
ництв»; стейкхолдеру Тарасу ДЕМКУРІ – Віце-президенту українського 
національного комітету Міжнародної Торгової Палати – ІСС Ukraine.

Урочиста академія з нагоди Урочиста академія з нагоди 
завершення завершення 

І Школи менторстваІ Школи менторства

На факультеті економіки та управління Західноукраїнського 
національного університету протягом 2-9 червня 2022 року відбувалися 
атестаційні екзамени у студентів-здобувачів кваліфікації на початковому 
рівні (короткому циклі) та за першим (бакалаврським) рівнями вищої 
освіти, випускників освітніх програм «Менеджмент», «Управління персо-
налом», «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм 
навчання кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу.

Атестаційна комісія №27 працювала у складі: голова комісії - Остро-
верхов Віктор Михайлович, к.е.н., декан ФЕУ, доцент кафедри менед-
жменту, публічного управління та персоналу; заступник голови комісії 
– Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту, публічного управління та персоналу; член комісії – Мики-
тюк Петро Петрович, д.е.н., професор кафедри менеджменту, публічного 
управління та персоналу. член комісії – Монастирський Григорій Лео-
нардович; д.е.н., професор кафедри менеджменту, публічного управління 
та персоналу; секретар комісії – Смачило Ірина Ігорівна.

Атестація молодших бакалаврів та бакалаврів проводилася очно, а 
для тих студентів, хто з вагомих причин не міг бути присутнім – онлайн 
з використанням платформ Moodle та Zoom.

Атестаційна комісія відзначила ґрунтовні теоретичні та практичні 
знання бакалаврів усіх освітніх програм.

За результатами навчання та атестаційного екзамену рішенням 
Атестаційної комісії кваліфікацію за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти присвоєно 109 випускникам (за освітніми програмами: «Ме-
неджмент» - 66, «Управління персоналом» - 11, «Публічне управління та 
адміністрування» - 32 випускникам). Кваліфікацію молодшого бакалавра 
на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти  за спеціальністю 
«Менеджмент» присвоєно 15 випускникам кафедри.

Диплом з відзнакою отримають 2 студенти-бакалаври, зокрема, 
випускник ОС «Менеджмент» - Заставнюк Богдан та ОС «Публічне 
управління та адміністрування» -  Богач Олег.

 Більшість випускників кафедри впевнені, що хочуть продовжити 
навчання у магістратурі за ОП «Менеджмент», «Управління персона-
лом» і «Публічне управління та адміністрування».  

Вітаємо випускників-бакалаврів Вітаємо випускників-бакалаврів 
кафедри менеджменту, публічного кафедри менеджменту, публічного 

управління та персоналу!управління та персоналу!

Стаття 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Співпраця із компанією jSolutionsСпівпраця із компанією jSolutions
Сучасні виклики у сфері 

транспорту і логістики вима-
гають новітніх освітніх рішень.

Нещодавно відбулося 
підписання угоди про співпрацю 
між Західноукраїнським 
національним університетом 
і компанією jSolutions. Хмарні 
технології jSolutions забезпечу-
ють комплексну підтримку та 
автоматизацію управлінського 
і оперативного обліку на транс-
портних підприємствах, в авто-

транспортних підрозділах дистриб’юторських, торгових, виробничих 
і інших компаніях, які використовують рухомий склад. Функціонал 
системи орієнтований на широке коло користувачів: керівників 
компаній, головних інженерів, очільників транспортних підрозділів, 
логістів, фахівців із закупівель.

Кафедра транспорту та логістики класичного університету 
Тернополя пропонує інноваційні програмні рішення для студентів 
спеціальностей 247 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні 
технології і логістика» використовуючи унікальні онлайн-платформи 
і цифрові технології на основі інструментарію візуального навчання.

Провідний вчений у галузі Провідний вчений у галузі 
агрокліматології розповів про зміни агрокліматології розповів про зміни 

клімату до 2030 рокуклімату до 2030 року
З ініціативи кафедри агробіотехнологій навчально-

наукового  інституту інноватики, природокористування 
та інфраструктури Західноукраїнського національного 
університету для студентів агрономічної та суміжних 
спеціальностей відбулася відкрита лекція провідного вчено-
го в галузі агрокліматології, доктора сільськогосподарських 
наук, професора Університету природничих наук в Любліні та 
Академії Замойської (Польща) Анджея Самборського.  

Тема зустрічі: « Naturalne i antropogeniczne przyczyny 
zmian klimatu». У ході лекції говорили про особливості 
сільськогосподарської метеорології з урахуванням  напряму на-
вчання студентів, виокремили головні  закономірності впливу по-
годних умов та несприятливих метеорологічних явищ на об’єкти 
агровиробництва. Були наведені основні поняття агрометеорології, 
їх визначення та методи розрахунку. Значну увагу було відвели 
агрокліматології та методикам агрометеорологічних прогнозів, на 
основі яких розроблено сценарії змін клімату до 2030 року в регіоні.

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
Звідусіль...Звідусіль...
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Стаття 28 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, Стаття 28 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

На базі ФКІТ ЗУНУ відбулася зустріч 
слухачів Зимових ІТ-шкіл. Школярі презенту-
вали свої розробки перед журі, до колективу 
яких ввійшли представники провідних ІТ-
компаній та викладачі класичного університету 
Тернополя. У фіналі презентували 12 проєктів, 
розроблених 15 учнями – слухачами ІТ-шкіл. 
Щороку зростає кількість учасників заходу, а 
також кількість охочих ІТ-компаній, делегатів, 
які цікавляться розробками юних фахівців.

Цьогорічний захід відбувався у змішаному 
форматі, школярі презентували свої доповіді 
в аудиторії та у режимі онлайн. Із вступним 
словом виступила керівниця Тернопільського 
ІТ-кластера Катерина Міхайліді, яка привітала 
учасників, зазначила перелік ІТ-компаній. Декан 
ФКІТ ЗУНУ Микола Дивак окреслив історію 
зустрічей, представив членів журі, розповів про 
можливості, які отримують переможці.

Різноманіття підготовлених проєктів та 
рівень підготовленості приємно вразив усіх. У 
ході фіналу конкурсу відбулися жваві дискусії і 
визначено переможців: I місце: Марта Шлапак, 
Ростислав Миськів; II - Богдана Франасюк, 
Андрій Руснак; III - Вікторія Савченко, Степан 
Будівський, Тетяна Пукас,  Вікторія Буззубко.

Окрім подарунків від ІТ-компаній, юнаки та 
дівчата отримали сертифікат на поїздку до Сло-
ваччини на міжнародну конференцію, де зможуть 
у вересні представити свої роботи як студенти 
Західноукраїнського національного університету.

Фінал конкурсуФінал конкурсу  
ІТ-проєктів назвав переможцівІТ-проєктів назвав переможців

Завершилася навчальна практика з геодезії у студентів першого, другого та третього 
курсів спеціальності “Геодезія і землеустрій” і “Експертна оцінка землі та нерухомого майна”. 
Важливість практики полягала в тому, що здобувачі вищої освіти закріпили теоретичні знання, 
здобуті під час аудиторного і дистанційного навчання, адже війна внесла корективи у звичний 
плин освітнього процесу. Також юнаки та дівчата систематизували і поглибили знання теоре-
тичного матеріалу, освоїли навики виконання геодезичних робіт з використанням сучасних 
приладів, їх камерального опрацювання, виконання графічних побудов та оформлення планово-
картографічних матеріалів за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Роботи, які виконувалися студентами, поділялися на два етапи: польові і камеральні. 
Усі польові роботи проводились на полігоні, створеному на базі НДВГ «Наука». Камеральні 
роботи студенти здійснювали в навчально-науковій спеціалізованій комп’ютерній лабораторії 
геодезичного та землевпорядного проектування. Студенти пройшли інструктаж з техніки 
безпеки під час проведення геодезичних робіт, дослідили і перевірили геодезичне обладнан-
ня. При проведенні польових робіт з теодолітного знімання, здобувачі освіти знайомилися 
з полігонами, намічали кути повороту для знімання горизонтальних кутів, провішували 
і вимірювали лінії, внутрішні кути, знімали внутрішню ситуацію і визначали кутову 
нев’язку. При проведенні нівелювання розбивали пікетаж і визначали перевищення точок, 
а також висотну нев’язку. Під час камеральних робіт студенти виконували обчислювальне 
опрацювання польових матеріалів і на їх підставі виготовляли графічні документи з вико-
ристанням сучасного комп’ютерного та програмного забезпечення. Усі студенти сумлінно 
відвідували практику і виконували поставлені задачі, а найбільше зацікавлення виявили: 
Марія Білінкевич, Ірина Гльомба, Софія Місик, Дмитро Пухкий, Вадим Мотлас та інші.

Керували практикою професор кафедри економічної експертизи та землевпорядкування 
Ігор Перович та доценти Катерина Смолій і Роман Ванчура. Залучали зовнішніх спеціалістів 
у галузі геодезії та землеустрою – провели зустріч із директором Тернопільської регіональної 
філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Русланом Крисо-
ватим та провідним спеціалістом даної філії Олександром Сіликом.

Студенти класичного університету Тернополя Студенти класичного університету Тернополя 
самостійно зробили експертну оцінку землі та самостійно зробили експертну оцінку землі та 

нерухомого майна...нерухомого майна...
На базі ФКІТ ЗУНУ відбулася зустріч про-

фесорсько-викладацького колективу із представ-
никами компанії SoftServe. У ході спілкування Ігор 
Капаціла, Вячеслав Лаптєв та Оксана Маланчук 
вручили декану ФКІТ Миколі Диваку нагороду 
освітнього партнера «TOP CONTRIBUTOR 2020-
2021» (Educational Trusted Partner) від ІТ-компанії 
SoftServe.  Також відзнаки отримали координатори 
співпраці з SoftServe за освітніми програмами: 
завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., 
Андрій Пукас,  завідувач кафедри інформаційно-
обчислювальних систем та управління, д.т.н., Ми-
ролав Комар і заступник завідувача цієї кафедри, 
к.т.н. Христина Ліп’яніна-Гончаренко.

Микола Дивак подарував представникам 
компанії книгу, присвячену 25-літтю з дня засну-
вання факультету. ФКІТ вже 28 років успішно 
працює на ринку ІТ-освіти. П’ять років тому 
було запроваджено елементи дуальної освіти 
і розпочато підготовку висококваліфікованих 
ІТ-фахівців. Торік до цього процесу долучилася 
компанія SoftServe. З вересня 2021 року вони 
тісно співпрацюють з факультетом, в осінньому 
семестрі для студентів проведено спільні курси: 
для освітньої програми «Комп’ютерні науки» 
– курси по .NET, а для ОП «Інженерія про-
грамного забезпечення» та ОП «Інформаційні 
системи та технології» –  Java. У січні 2022 
року для студентів ОП «Комп’ютерні науки» 
розпочала роботу Зимова школа з TAQC, у 
якій взяло участь більше 80 студентів. Окрім 
цього, студенти мають можливість проходити 
стажування від ІТ-академії SoftServe.

ФКІТ - освітній партнер «TOP ФКІТ - освітній партнер «TOP 
CONTRIBUTOR 2020-2021»CONTRIBUTOR 2020-2021»

Юридичний факультет Західноукраїнського національного університету упродовж років 
організовує літню школу «Лідер права -2022». Це чудова нагода для амбітних старшокласників 
покращити свої знання з права, міжнародного права та правоохоронної діяльності.  Протягом 4 
днів молодь спілкувалася із фахівцями-міжнародниками, юристами-практиками, професорами, 
студентством, були учасниками тренінгів, майстер-класів, воркшопів, інтерактивних занять, фор-
мували зміст доповідей щодо надання членства ЄС Україні, дебатували про приєднання України до 
НАТО та про ратифікацію Стамбульської конвенції, вивчали дипломатичний протокол й етикет.

Історію творять сильні, рішучі особистості, і сьогодні ви будуєте майбутнє України. 
Сподіваємося, що час проведений у літній школі «Лідер права – 2022» був для вас корисним 
і пізнавальним, а всі напрацювання будуть втілені у життя!

Літня школа «Лідер права - 2022»Літня школа «Лідер права - 2022»

Звідусіль...Звідусіль...
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-  Пані Інно, відповідальна робота, сім’я, особливо діти по-
требують багато уваги… Але ви – сильна і вольова жінка, яка вміє 
виокремлювати час ще й на особисті захоплення… 

- Окрім основної професії, маю багато захоплень… Зокрема, люблю 
вишивати картини, захоплююся вирощуванням троянд… 

- Мабуть, Ваша колекція троянд уже чимала… Можливо, у Вас 
уже є улюблені сорти отих прекрасних королев саду…

- Дуже люблю вирощувати троянди. Кожна квітка – це шедевр 
природи. У моїй колекції є 70 сортів, особливо подобаються англійські 
– Девіда Остіна.

- На початку червня побачила – на вашій сторінці у фейсбуку 
– дивовижної краси кількаярусний торт із закоханими лелеками… 
Це – фактично, витвір мистецтва! Коли ж народилося Ваше ба-
жання випікати торти і як приходять ідеї з їхнім оформленням?

- Дякую за високу оцінку моєї праці! Випікання тортів – це ще одне 
хобі, яке вже перетворилося для мене у своєрідну другу професію. Я 
цим займаюсь вже більше десяти років. Це дуже цікаво і водночас нелег-
ко, адже потрібно не тільки застосовувати вміння кондитера, дизайнера, 
художника тощо, а й постійно опановувати нову техніку випікання й 
оформлення, щоби йти в ногу з новими тенденціями в сфері кулінарії.

- Великий український філософ Григорій Сковорода наголошував 
на важливості займатися спорідненою працею, тобто любити те, 
що робиш. Милуючись Вашими солодкими рукотворами, можна з 
упевненістю сказати, що зроблені вони з великою любов’ю. Мабуть, 

в  оформленні тортів Вам допомагає любов до троянд і до квітів взагалі, адже чимало 
Ваших тортів коронують саме рукотворні солодкі троянди… Пані Інно, так і хочеться 
сказати, що з Ваших рук на Вашій кухні народжується такий собі неповторний троян-
дово-тортовий рай Інни Калачик…

- Так, мені і з випіканням тортів, і з їх прикрашанням дуже допомагає любов до троянд… 
А ще – любов до вишивки і любов до людей, бо хто ми без любові… 

- Зараз Ви – відомий фахівець з тортовипікання. Скажіть, будь ласка, а хто був Ва-
шим першим замовником?

- Спочатку я випікала торти лише для сім’ї, і моїми першими замовниками були чоловік 
та сини, які водночас були і їх першими дегустаторами… А потім одні знайомі попросили 
спекти торт на день народження їхньої донечки, інші – на весілля сина… І відтоді я випікаю 
торти, придумую, як їх оздобити, щоби замовники отримали не тільки смакоту, а й красу. 

- Від 24 лютого в Україні – війна, яка внесла свої корективи в наше спокійне життя, 
яка буквально викрала щасливе дитинство в маленьких українців, яка забрала життя 

сотень невинних дітей і  численних новітніх 
Героїв України… Війна, яка за 127 днів на-
робила Україні і українцям багато біди… Але 
українці – сильна нація, здатна згуртуватися 
і стати на захист своєї держави. Кожен ро-
бить, що вміє і може – заради Перемоги!

- Звісно, під час війни кожен з нас намагається 
чимось допомогти Збройним силам України, 
щоби наблизити перемогу. Наприклад, у нашому 
мікрорайоні організовано постійний збір продуктів 
для військових, і я печу рогалики, медове та інше 
печиво тривалого зберігання. Загалом мешканці на-
шого мікрорайону дуже активні. Перед Великоднем 
організовували кошики для військових, випікали 
паски, а також залучали дітей розмальовувати ме-
дове печиво. Було у Великодніх кошиках для наших 
бійців і декілька десятків мого медово-імбирного 
печива, яке ще й розмалювала власноруч… 

ТОРТОВО-ТРОЯНДОВИЙ РАЙ Інни КАЛАЧИКТОРТОВО-ТРОЯНДОВИЙ РАЙ Інни КАЛАЧИК
ПЕРЕДАВ ШІСТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ПОТРЕБИ ЗСУ!ПЕРЕДАВ ШІСТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ПОТРЕБИ ЗСУ!

-  Пані Інно, якось Ви проговорилися 
про те,  що плануєте розіграти у лотерею 
торт, а зібрані кошти збираєтесь пере-
дати на потреби ЗСУ.

- Війна в нашій державі – це  справжнє 
горе. Безперечно, сьогодні пріоритетом є 
допомога Збройним силам України, тому 
кожен намагається зробити свій внесок у на-
ближення перемоги. Раніше я випікала для 
наших бійців печиво тривалого зберігання, 
булочки. А нещодавно разом з волонтер-
кою Тетяною Милимукою ми організували 
благодійну лотерею для допомоги ЗСУ. У 
результаті розіграшу лотереї було зібрано 6 
тисяч гривеь на потреби ЗСУ, а переможець 
(пані Ольга) отримала приз – подарунковий 
сертифікат на замовлення в мене святкового 
торта вагою 3 кілограми.

- Сподіваюсь, що і він буде не менш ви-
шуканим і смачним, за усі попередні Ваші 
шедеври… Але мене, як письменницю і 
книговидавця,  ще дуже кортить запитати 
Вас, як філолога, про книги… Пані Інно, 
чомусь я впевнена, що така багатогранна 
особистість, якою є Ви, знаходить час ще 
й для читання цікавих книг і обов’язково 
має улюблену…

- Моя улюблена книга – дилогія Василя 
Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини». 
У 2008 р. в збірнику «Наукові записки» КДПУ 
ім. В. Винниченка була опублікована моя стаття, 
в якій я проаналізувала етнолінгвістичну кар-
тину світу в цьому творі. Думаю, що особливо 
сьогодні по-іншому прочитується значення 
архетипів у тексті (Вавилон –Україна), символів 
(лебедина зграя – фенікс – український народ; 
гетьманська булава і скарб – скриня зі зброєю 
«різних віків і поколінь»), а також слова автора: 
«Батьківщино моя! ... Доки є ти – ми вічні».

- Чи легко стати щасливою?
- Якщо навчитися бачити щастя в 

дрібницях, тоді прийде розуміння, як легко 
стати щасливою. 

- Пані Інно, щиро дякую за цікаву розмову, 
у якій допитливі читачі зможуть знайти 
важливі для себе підказки – і як не загубити себе 
у роботі і в сім’ї, і як не впадати у відчай в часі 
війни, а бути корисною ЗСУ,  і як почуватися 
щасливою… Будь ласка, скажіть, насамкінець, 
декілька світлих побажань численним чита-
чам нашої «Університетської думки».

- Шановні читачі газети Західно-
українського національного університету 
«Університетська думка»,  нехай не 
вичерпується джерело вашої любові до 
рідної землі. Бажаю усім мирного неба, 
енергії й впевненості у власних силах, і, 
найважливіше, – віри в нашу перемогу.

Американський письменник, філософ, 
видавець і художник Елберт Хаббард свого 
часу сказав, що жінка вивела чоловіка з раю 
і тільки жінка може повернути його в рай.

Зичу бійцям Збройних Сил України як-
найшвидше вигнати ворога з нашої рідної 
землі і повернутися кожному, як лелеки, до 
свого домашнього затишного раю.

І, звісно, це буде свій особливий – над-
то важливий для кожного тихий куточок 
щастя! Чи тортово-трояндовий рай 
– подібний до того, який ось уже понад 
десять років плекає невтомна, творча і 
креативна Інна Калачик. 

З  гостею редакції розмовляла 
Марія Баліцька, головний редактор 

газети ЗУНУ «Університетська думка»

Українську жінку називають Берегинею Роду, Українську жінку називають Берегинею Роду, 
джерелом щоденної радості, великою життєвою за-джерелом щоденної радості, великою життєвою за-
гадкою, гаванню закоханої душі… гадкою, гаванню закоханої душі… 

Епітетів можна підбирати нескінченно, адже Епітетів можна підбирати нескінченно, адже 
українська жінка сповнена вишуканих чеснот, українська жінка сповнена вишуканих чеснот, 
які можна оспівувати у піснях  чи писати про них які можна оспівувати у піснях  чи писати про них 
цікаві романи…цікаві романи…

Але з гостею сьогоднішньої нашої зустрічі ми Але з гостею сьогоднішньої нашої зустрічі ми 
домовлялися розмовляти лише про троянди і  тор-домовлялися розмовляти лише про троянди і  тор-
ти, яким вона присвячує увесь свій вільний час.ти, яким вона присвячує увесь свій вільний час.

Знайомтесь: Інна Калачик (Березовецька) – ви-Знайомтесь: Інна Калачик (Березовецька) – ви-
пускниця філологічного факультету  ТДПУ ім. В. пускниця філологічного факультету  ТДПУ ім. В. 
Гнатюка, 18 років поспіль працює редакторкою Гнатюка, 18 років поспіль працює редакторкою 
видавничо-поліграфічного центру «Університетська видавничо-поліграфічного центру «Університетська 
думка ЗУНУ». Заміжня – разом із чоловіком Олегом думка ЗУНУ». Заміжня – разом із чоловіком Олегом 
виховують двох синів – Назара та Івана. виховують двох синів – Назара та Івана. 

Стаття 54 Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист Стаття 54 Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з 

різними видами інтелектуальної діяльності. ...різними видами інтелектуальної діяльності. ...
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Стаття 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією Стаття 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 

крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки...крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки...

Війна рф проти України: 127-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна рф проти України: 127-й день героїчного спротиву Українського Народу!

Західноукраїнський національний 
університет гостинно приняв родини, які по-
требували прихистку. Батьки разом з дітьми, 
залишивши свої домівки, приїхали до нашо-
го міста, аби врятуватися від бомбардувань 
та окупації. Подбати про наймолодших - це 
наше основне завдання.

Ректор класичного університету Тер-
нополя Андрій Крисоватий зустрівся з 
малечею, аби переконатися в тому, що діти 
забезпечені усім необхідним та почуваються 
в безпеці.

Хлопчик Максим розповів ректору про 
своїх друзів, улюблені іграшки та місто, з 
якого приїхав. 

Відрадно, що мама Максимка разом 
із сином відвідують майстер-класи, які 
організовує відділ гуманітарної освіти та ви-
ховання Західноукраїнського національного 
університету. Хлопчик дуже любить малю-
вати та спілкуватися з однолітками. 

Віримо в те, що українські діти зростати-
муть під мирним небом вільної, незалежної, 
могутньої держави – України.

К а ф е д р а  і н о з е м н и х  м о в  т а 
і н ф о р м а ц і й н о - к о м у н і к а ц і й н и х 
т е х н о л о г і й  З а х і д н оу к р а ї н с ь к о го 
націона льного  ун іверситету  веде 
активну комунікацію із  директор-
кою комунального некомерційного 
підприємства «Тернопільський обласний 
центр реабілітації та розвитку дитини» 
Тернопільської обласної ради Інгою Кубей 
та представниками Палати економіки 
Австрії – президентом Крістофом Ляйт-
лом (Christoph Leitl) щодо гуманітарної 
допомоги дітям-сиротам.

Зараз у будинку дитини проживають по-
над 80 дітей, 50 з них були перевезені із зони 
бойових дій. Тому допомога австрійських 
партнерів за підтримку у нелегкий для 
України час випробувань.

Студенти спеціальності «Бізнес-
комунікації та переклад» Ірина Сороківська 
та Остап Зацерковний взяли інтерв’ю у пані 
Інги Кубей та зробили англомовні титри.

Наші батьки - найцінніший скарб, який 
дарує нам життя. Це найдорожчі, найближчі 
для нас люди, а батько - завжди приклад 
мужності, сили, які вміло поєднуються з 
ніжністю та турботливістю.

День батька святкують у багатьох 
країнах світу. В Україні ми відзначаємо цей 
день щорічно в третю неділю червня.

З нагоди цього, колектив відділу 
гуманіт арної  осв іти  т а  вихован-
ня Західноукраїнського національного 
університету підготував для студентів та 
всіх охочих інста-квіз. Понад 200 учасників 
відповідали на тематичні запитання й 
відгадували загадки.

Переможцями інста-квізу стали студенти 
класичного університету Тернополя:

І місце - Захарків Олена, студентка 2 кур-
су ФЕУ; ІІ місце - Савчук Василь, студент 1 
курсу ФКЕПІТ; ІІІ місце - Потіха Вероніка, 
студентка 1 курсу ФФО.

Вітаємо вас та дякуємо за участь та ви-
явлену цікавість!

Батьки - найцінніший Батьки - найцінніший 
скарб, який дарує нам скарб, який дарує нам 

життя!життя!

Інста-квіз - до Дня ЄвропиІнста-квіз - до Дня Європи
 Україна відзначила День Європи. Для 

українців - це особливий день, адже нашу 
країну та ЄС єднають спільні цінності, 
історія, культура, а в теперішній час і 
спільний невимовний біль українського 
народу та всієї європейської спільноти.

Для студентів та всіх охочих працівники 
відділу гуманітарної освіти та виховання 
ЗУНУ провели інста-квіз, присвяче-
ний Дню Європи. Понад 100 учасників 
відповідали на запитання з історії ЄС, 
відгадували загадки на кулінарну, футболь-
ну, музичну тематику щодо країн-членів 
ЄС. А у фіналі гри мали нагоду ще раз при-
гадати, хто переміг у пісенному конкурсі 
«Євробачення - 2022» і приєдналися до 
привітань “Kalush orchestra”!

Переможцями інста-квізу стали сту-
дентки університету: І місце - Книш Анна, 
студентка 2 курсу ФФО; ІІ місце - Та-
навська Уляна, студентка 4 курсу СГФ; 
ІІІ місце - Салук Олена, студентка 1 курсу 
СГФ. Вітаємо переможців та дякуємо усім 
за участь та виявлену цікавість!

Уже традиційно, 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for 
Protection of Children» з метою нагадування всім про необхідність захищати права юного покоління.

Сьогодення ставить перед Україною нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв’язку з ескалацією 
насильства, бойових дій на території областей нашої держави.Кожна дитина має повне право бути 
захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього. Цьогоріч – це не лише веселе свято 
для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб 
усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.

Зараз українці згуртовані як ніколи. Кожен намагається чим може допомогти нашим захисникам.
Працівники бібліотеки ім. Л.Каніщенка ЗУНУ активно підтримують українських захисників, 

долучаючись до плетіння маскувальних сіток.
Сьогодні діти працівників ЗУНУ малювали для наших захисників та писали свої побажання, 

прикріпивши їх до маскувальних сіток, які своїми 
ручками вплітали стрічки тканин з любов’ю та по-
вагою до захисників. Робили це дуже старанно, про-
являючи свою дитячу чуйність. Діти вірять, що кожна 
маскувальна сітка дасть змогу бути непомітними та 
збереже життя військових.

Найбільшою мрією кожної української дитини є 
мирне небо, щасливе дитинство та не зовсім «дитяче» 
бажання – знищення ворожого окупанта.

У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, 
і за це маємо відповідати ми, дорослі, тому турбота 
про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним з 
найголовніших наших обов’язків.

Тож, зігріваймо теплом і любов’ю кожне дитяче 
серце, об’єднавшисьспільними зусиллями заради май-
бутнього, і тоді маленькі громадяни виростуть достой-
ними людьми й неодмінно стануть гордістю України.

Діти України мріють про мир і щасливе дитинство...Діти України мріють про мир і щасливе дитинство...
Україна переможе, Україна переможе, 

і українські діти  зростатимуть і українські діти  зростатимуть 
під мирним небомпід мирним небом

Учасники творчих колективів ЗУНУ завітали до Учасники творчих колективів ЗУНУ завітали до 
Кризового центру для літніх людейКризового центру для літніх людей

Кризовий центр для літніх людей - це місце, де полегшують біль і страждання. До початку 
повномасштабної війни цей заклад був розташований під Києвом, але ще у березні, у зв’язку 
із ворожими обстрілами, мешканців центру евакуювали у с. Підлісне на Бережанщині, де 
вони перебувають сьогодні.

 З ініціативи колективу відділу гуманітарної освіти та виховання Західноукраїнського 
національного університету, 
студенти - учасники творчих 
колективів приїхали сюди, аби 
подарувати частинку себе і своєї 
творчості тим, хто цього потребує. 
Ілона Дядьо, Володимир Дячук, 
Елеонора Атаманчук, Вікторія 
Шевчук зігріли пацієнтів кризово-
го центру щирими українськими 
піснями.

 Мешканці та адміністрація 
закладу запрошували студентів 
ЗУНУ приїжджати частіше - з до-
брим настроєм, новими піснями і 
вірою в перемогу!

Гуманітарну допомогу і Гуманітарну допомогу і 
любов серця отримали любов серця отримали 

діти-сиротидіти-сироти
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На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу гуманітарної освіти та виховання

Майстер-класи, у межах мистецького проєкту «Арт-терапія» відділу гуманітарної Майстер-класи, у межах мистецького проєкту «Арт-терапія» відділу гуманітарної 
освіти та виховання, радують зболених війною  дітей… освіти та виховання, радують зболених війною  дітей… 

Усе в житті змінюється... Ось і підійшов 
до завершення мистецький проєкт «Арт-
терапія». За побажаннями наших маленьких 
друзів організатори, повторно, запросили на 
захід керівника гуртка «Фарби та пензлі» 
ЦТДЮ Ірину Абрам‘юк, з якою діти ліпили 
з повітряного пластиліну казкові будиночки, 
з яких згодом створили маленьке містечко.

Після зустрічі всі ласували соковити-
ми фруктами, смачними цукерками та 
поспілкувалися за горнятком чаю з тортиком, 
які, традиційно, забезпечили постійні пар-
тнери -  ГО «Освітні та соціальні інновації» 
та Міжнародний фонд соціальної адаптації.

Під час спілкування кожен із учасників за-
ходу сказав теплі слова вдячності за проведені 
майстер-класи, навики, які здобули, та поба-
жання на літні канікули: мирного, спокійного 
неба та веселого і справжнього літа.

До класичного університету Тернополя 
завітала Ірина Абрам‘юк - керівник обласного 
гуртка «Фарби та пензлі» ЦТДЮ.Майстриня 
навчала діток мистецтву ліплення з пластиліну. 
Виготовляли яскравих казкових гномиків. 
Після майстер-класу всі разом імпровізували 
знайомство цих маленьких персонажів та 
відтворили міні-концерт гурту «Kalush 
orchestra», виконавши пісню «Стефанія».

Колектив відділу гуманітарної освіти та 
виховання Західноукраїнського національного 
університету продовжують проводити майстер-
класи для діток у межах мистецького проєкту «Арт-
терапія». Сьогодні майстриня Марія Гайда навчала 
рукоділлю. Красуні-дівчатка виготовляли святкові 
українські віночки, щоб доповнити свій красивий 
образ з нагоди міжнародного Дня вишиванки.

Літні канікули - час для відпочинку,  нат-
хнення і пізнання нового. Сьогодні у межах 
мистецького проєкту «Арт-терапія» діти 
мали можливість 
навчитися влас-
норуч виготов-
ляти 3D-іграшки 
«CUBEECRAFT». 
Студент та спе-
ц іаліст  в ідд ілу 
гуманітарної освіти 
та виховання ЗУНУ 
Володимир Дячук 
н а вч и в  н а ш и х 
маленьких друзів 

створювати веселих, яскравих персонажів 
із паперу. Злагодженим механізмом всі разом 
витинали, складали, склеювали.

Було цікаво, пізнавально, насичено!

М А М А  - 
перше і  одне із 
найважливіших слів 
в житті кожного з 
нас. Напередодні 
світлого, прекрасно-
го свята - Дня матері 
- майстриня відділу 
гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ Марія 
Гайда допомагала нашим маленьким друзям 
підготувати подарунок для їхніх матусь. За 
допомогою атласних стрічок дітки вправно ви-
шивали красиві троянди на полотні, після чого 
формували подарункову торбинку.

В імпровізований королівський палац по-
трапили діти-учасники проєкту «Арт-терапія».  
Цього разу кожен з них спробував себе у ролі май-
стер-шефа, власно-
руч приготувавши 
улюблені десерти. 
Казкової атмосфе-
ри свята додали 
працівники відділу, 
які перевтілилися 
в  персонажів 
королівського 
замку.

Приємним і цікавим було моє спілкування з керівником гуртка «Фарби і пензлі» 
Тернопільського обласного методичного центру творчості дітей та юнацтва, майстринею народної 
творчості, просвітянкою Іриною Абрам’юк, за творчістю якої спостерігаю уже понад десять 
років і радію її майстерному поступу! Відтак, мені було удвічі приємно, що саме  Ірина під час 
першого свого візиту до Західноукраїнського національного університету на майстер-клас для 
дітей із вимушено переселених сімей через страхіття війни, настільки зачарувала малечу, що 
вони одноголосно  вибрали саме її для підсумкового спілкування.

Як завжди, усміхнена і життєрадісна Ірина Абрам’юк охоче поділилася своїми вражен-
нями від спілкування із діточками...

- Ірино, дякую Вам, що так радо і щиро ділитеся з дітьми, яких війна вигнала з рідних 
домівок, із звичного для них кола спілкування, власними уміннями знаходити розраду у 
творчості...

- Життя перемінилося в усіх українських дітей. У когось змінилося місце проживання, 
коло спілкування. Навіть школа перейшла в іншу форму - онлайн. Але дітям дуже важливо 
спілкуватися з однолітками, та ще й на вільну тему. 

- Наскільки важливо для самих дітей бути об’єднаними улюбленими заняттями?
- Діти, об’єднані улюбленим заняттям, - це дуже сильна група дітей, які виховують у собі 

стержень, який важко зламати. Гуртки та додаткові заняття - це ознака звичайного життя 
дітей. Тому дуже важливо їх проводити. 

- Вам довелося знайти вільний час у своєму надто щільному графіку, адже творчість, 
якою наповнені Ви, - розмаїта і потребує багато часу та зусиль...

- Я радію бути серед вмотивованих активних дітей. З ними цікаво. А головне, спілкуючись 
з дітьми, бачу впевненість в майбутньому країни. 

- Ірино, на заняттях Ви така, якою є у житті, чи одягаєте відповідну умовну маску?
- На заняттях я дуже хочу бути сучасною, перебувати на хвилі з дітьми... З власного 

досвіду знаю, що будь-яке заняття потрібно трішки відпустити, щоб і діти змогли бути не 
тільки слухачами, але і творцями 
самого заняття. 

- Дякую Вам за розмову, хай Вам 
щастить в усьому і завжди!

- Я рада, що побувала двічі 
на майстер-класі у класичному 
університеті Тернополя. Дякую, що 
діти мене вибрали. Я теж їх вибираю. 
Надіюся, що ми знову зустрінемося. 

Цікавилася Марія Баліцька 
-  головний редактор газети 

«Університетська думка»

  У перший день літа відзначають 
Міжнародний день захисту дітей. Цей день 
запроваджено з метою з привернення уваги 
до дітей, до їхніх прав та охорони здоров‘я.

На жаль, сьогодення жорстоке, і 
українські діти, як ніколи, потребують за-
хисту від страшної війни, повітряних тривог 
та безжального насилля.

Для того, щоб відволікти дітей від по-
ганих думок, в перші дні війни колективом 
відділу гуманітарної освіти та виховання 
ЗУНУ було створено мистецький проєкт 
«Арт-терапія».

У межах проєкту напередодні Дня дитини 
наші маленькі друзі мали можливість потра-
пити до країни ігор. Цікаві та рухливі завдання 
їм допомагали проходити герої з улюблених 
мультиків.

Щирий сміх, радість, щастя - саме ці 
емоції вирували під час гри. Віримо, що веселі 
усмішки будуть супроводжувати малюків 
завжди. Діти повинні жити в мирному світі 
та з гідними можливостями для свого май-
бутнього. Також солістка університетського 
гурту «Краплинки» Антоніна Зелена та 
учасники проєкту «Арт-терапія» відділу 
гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ 
записали пісенне звернення до дорослих, аби 
зупинити жорстоку війну.

Діти просять дорослих - Діти просять дорослих - 
припинити війну!припинити війну!

В  р а м к а х 
проєкту «Арт-
т е р а п і я »  д л я 
дітей, які знайш-
ли прихисток у 
Тернополі,  психо-
логічний тренінг 
провела студент-
ка  соц іа льно-
гуманітарного фа-
культету класичного університету Тернополя 
Валерія Бочкарьова. На завершення зустрічі 
діти одягнули казкові костюми і провели 
фотосесію. У діток залишилися приємні вра-
ження від події та гарний настрій.

Дітям дуже важливо спілкуватися з однолітками Дітям дуже важливо спілкуватися з однолітками навіть в умовах навіть в умовах 
війнивійни, зокрема - у гуртках за інтересами... , зокрема - у гуртках за інтересами... 

Стаття 23 Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, Стаття 23 Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
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Сучасний УЗД-апарат від американських Сучасний УЗД-апарат від американських 
партнерів ЗУНУ- Тернопільській обласній дитячій партнерів ЗУНУ- Тернопільській обласній дитячій 

клінічній лікарніклінічній лікарні

 Фахівці Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні тепер зможуть проводити 
УЗД-обстеження завдяки сучасному портативному обладнанню. Новий апарат УЗД місцевій 
лікарні доставили медики-волонтери із США – представники американської гуманітарної 
організації «August Mission», які прибули на запрошення ректора ЗУНУ Андрія Крисоватого.

Таке обладнання забезпечує найточнішу діагностику, особливо у новонароджених та 
дітей раннього віку. Апеарат дуже зручний у користуванні.

Велика вдячність керівництва лікарні та адміністрації ЗУНУ американській делегації  
у складі Ріса Робертса – начальника штабу «August Mission», Деніеля Сміта – доктора ме-
дичних наук, дитячого лікаря, організатора передачі УЗД-апарату, Аарона Вуда – генераль-
ного директора лікарні, Кента Чепмена –  помічника лікаря невідкладної допомоги та Кіта 
Крістенсена – техніка невідкладної медичної допомоги.

Це вже не перший візит «August Mission» до Тернополя. Американські волонтери та ме-
дики обіцяють довготривалу співпрацю із Західноукраїнським національним університетом, 
спрямовану на гуманітарну допомогу ліками та медичним обладнанням лікарням міста.

Адміністрація та весь колектив КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» 
ТОР висловили щирі слова подяки колективу класичного університету Тернополя.

  Завдяки успішній комунікації ка-
федри іноземних мов та інформаційно-
к о м у н і к а ц і й н и х  т е х н о л о г і й 
Західноукраїнського національного 
університету, зокрема професора Ольги  
Царик, Крістофа Ляйтла (Christoph Leitl), 
Президента Європейського молодіжного 
форуму Ноймаркт (EYFON), представників 
Палати економіки Австрії було започат-
ковано проєкт «Waisenhaus Ternopil». У 
межах ініціативи для дітей-сиріт кому-
нального некомерційного підприємства 
«Тернопільський обласний центр 
реабілітації та розвитку дитини» було заку-
плено засоби першої необхідності, продукти 
харчування, одяг, а також медикаменти.

Учасники проєкту Бьянка Вайссель, Сте-
фан Фріц з «Hilfswerk International» (м. Відень, 
Австрія),  професор кафедри іноземних мов 
та інформаційно-комунікаційних технологій 
ЗУНУ Ольга Царик, студенти спеціальності 
«Бізнес-комунікації та переклад» Ірина 
Сороківська  і Яна Копін приїхали до дітей-
сиріт. Студенти Григорій Перець, Макар Бицю-
ра та Святослав Тирчик не тільки допомогли у 
розвантаженні, а й поспілкувалися з малечею.

Гуманітарна допомога Гуманітарна допомога 
від австрійських від австрійських 

партнерівпартнерів

Сьогодні українці мужньо борються  з ворогом, допомагають родинам, які зазнали жахіть 
війни, підтримують знедолених. Ми усі розуміємо, як важливо стати опорою для дітвори, у 
якої має бути безтурботне дитинство: без втрат, болю й жорстокості.

 Західноукраїнський національний університет,  Тернопільський військовий коледж 
за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації організували емоційно насичений 
захід для дітей, які знайшли прихисток у Тернополі та дітей військовослужбовців, які бо-
ронять Україну. Хлопчики й дівчатка побували у Збаразькому замку, де мали можливість  
познайомитися з історико-архітектурним заповідником. У ході екскурсії вони відвідали 
виставкові зали, оглянули стаціонарні експозиції: ремесла краю, археологічні знахідки, твори 
сакрального мистецтва, нумізматику, а також ряд виставок художніх творів митців України.  

Згодом діти завітали до Тернопільського військового коледжу й разом із курсантами 
заклали «Алею дружби», посадивши сакури.

Працівники військового коледжу організували тематичну виставку та провели навчаль-
не заняття в інтерактивному тирі, де гості змогли отримати практичні навички. Неймовірно 
позитивна атмосфера панувала у товаристві, адже діти ділилися радістю та безтурботністю, 
а ще куштували смаколики. Подаруймо дітям любов і безпеку – вони цього варті!  

ДІТИ - НАШЕ МАЙБУТНЄ!ДІТИ - НАШЕ МАЙБУТНЄ!

Стаття 30 Кожному гарантується недоторканність житла. Стаття 30 Кожному гарантується недоторканність житла. 
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як 

за вмотивованим рішенням суду.за вмотивованим рішенням суду.

У студмістечку ЗУНУ У студмістечку ЗУНУ 
ніжно квітла сакура...ніжно квітла сакура...

Вже другий рік поспіль в студмістечку 
зацвітає японська вишня - сакура. Ніжні 
біло-рожеві пелюстки приваблюють і зача-
ровують усіх своєю красою. Однак ці тендітні 
квіти живуть недовго, і в Японії цвітіння 
сакури є символом швидкоплинності людсь-
кого життя. Цвіт сакури неначе нагадує, що 
потрібно цінувати сьогодення - навчатися і 
розвиватися, спілкуватися і бачити красу 
світу навіть у важкий час війни.

Саме цвітінню університетської са-
кури був присвячений майстер-клас з 
японської  кухні, який для Наталії Кар-
пишин - директорки студмістечка, Рус-
лани Шпінталь - інженера 1 категорії 
експлуатаційно-технічного відділу, Надії 
Горбач - завідувачки корпусу №11, Світлани 
Мартинюк - інженера з охорони праці, Га-
лини Гнопко-завідувачки гуртожитку №1, 
Наталії Худобей  - завідувачки гуртожитку 
№4, Зоряни Сухоставської - завідувачки 
гуртожитку №5, Анни Петраш - директорки 
гуртожитку поліпшеного планування №11 
провела третьокурсниця коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ЗУНУ 
Діана Болотюх, яка навчалася у професійних 
наставників і фахово уміє готувати суші.

Звідусіль...Звідусіль...
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Стаття 65 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, Стаття 65 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 
шанування її державних символів є обов’язком громадян України. шанування її державних символів є обов’язком громадян України. 

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

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

В Україні триває війна, яка 
торкнулася кожного із нас. У ці дні 
російської агресії проти України 
свої життя віддають найкращі 
представники української нації.

До Західноукраїнського націо-
нального університету надійшла сум-
на звістка - 26 травня 2022 року на 
Запорізькому напрямку під час штурму 
ворожої позиції загинув наш студент 

Максим КВАПИШ (псевдо «Булінь»). До 24 лютого 2022 року він очо-
лював київський осередок громадської організації «Авангард культурна спілка». Його побратими 
повідомили, що загін українських воїнів, у складі якого була група «авангардистів», штурмував 
ворожі позиції. Максим Квапиш перебував у головному дозорі. Під час вогневого контакту наш 
герой зазнав смертельних поранень, але встиг вбити окупанта. У результаті бою ворожі позиції 
були взяті, а усіх окупантів – знищено.

У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу з близькими і рідними Максима. 
Світлий, добрий спомин про Максима Квапиша назавжди залишиться в серцях тих, хто 
його знав, любив і поважав.

Війна щодня приносить сумні звістки, які складно не лише 
прийняти, а й в них повірити. Особливо боляче, коли вона забирає 
життя людей, які прагнули миру і волі своїй державі!

11 червня 2022 року загинув наш випускник, захисник 
України - Роман ДРУЗЬ. Сьогодні спільнота Західноукраїнського 
національного університету сумує та висловлює щирі співчуття 
рідним, друзям та побратимам з приводу смерті Романа.  

У ці години скорботи, ми схиляємо низько голови перед твоєю 
мужністю та відвагою, силою та патріотизмом. Дякуємо тобі за 
наші мирні ранки й спокійні ночі!

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в 
наших серцях! Вічна пам’ять і слава українським героям-
воїнам, які мужньо і віддано захищали рідну Батьківщину!

ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!

СпортСпорт

22 червня, у день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, ми згадуємо 
найтрагічніші та найкривавіші сторінки 1939-1945 років. Десятки мільйонів покалічених 
життів, понівечених людських доль, знищення української нації, жорстокість та смерть 
заради перемоги – все це складний шлях, щоб бути незалежними.

Українці упродовж років боролися за справедливість, їх катували у концентраційних 
таборах, розстрілювали у в’язницях, знущалися й проливали їх невинну кров. Історія нашої 
країни  навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Тож свя-
щенним обов’язком кожного із нас – це навіки зберегти пам’ять про тих, хто відстояв наші 
кордони, свободу та власний вибір. І сьогодні, у 119 день повномасштабної війни росії проти 
України, ми вкотре виборюємо своє право мати вільну, демократичну державу й віримо, що 
перемога за нами!  Вічна пам’ять загиблим. Честь та  слава героям!

День скорботи і вшанування пам’яті День скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україніжертв війни в Україні

 Подвигами новітніх Героїв твориться  Подвигами новітніх Героїв твориться 
нова Україна!нова Україна!

23 травня у Західноукраїнському національному 
університеті відбулася акція «Нескорені Духом» до Дня 
Героїв України. Це свято пам’яті всіх українців, які при-
святили своє життя боротьбі за свободу та незалежність 
України: воїни-лицарі Київської Русі, козаки, повстанці 
проти різних поневолювачів, Українські Січові Стрільці 
і воїни армій УНР і УПА, герої Небесної Сотні, воїни 
російсько-української війни.

Розпочали захід із вшанування хвилиною мовчання 
усіх Героїв, студентів, випускників, працівників ЗУНУ, 
хто віддав своє життя за Батьківщину. Учасники творчих 
колективів ЗУНУ разом із працівниками та професорсько-викладацьким колективом 
заспівали  Гімн України, а Антоніна Зелена - пісню  «Припиніть війну».

Ректор класичного університету Тернополя зазначив: «Події останніх місяців сколихнули 
не тільки Україну, але й увесь світ, наповнюючи слово «Герой» новим змістом. Адже под-
вигами нових героїв твориться нова Україна, твориться наше майбутнє, наша перемога. Це 
горде і водночас сумне свято, адже багато героїв України віддали життя заради своєї країни, 
майбутнього своїх дітей. Це свято величі духу українських вояків та незборимості української 
нації. Наша історія переплетена червоно-чорними нитками героїчних подій, які століттями 
формували наш дух, нашу державність, наші цінності. Сьогодні з почуттям великої вдячності 
та гордості за українців, ми схиляємо голови та вшановуємо пам’ять Героїв. Дякуємо вам за 
життя, дякуємо вам за Україну!»

Герої не вмирають! Вони тримають на своїх могутніх плечах небо. Вони зазирають у 
душу кожного українця, наповнюючи серця вірою та звитягою. Вони запалюють волелюбний 
вогонь єднання у протистоянні з ворогом.

Ми переможемо - в це вірять усі, і про це нова пісня Алли Бінцаровської і Сергія Родька 
«Перемога за нами», яку презентував Павло Тютюнник.

Все буде Україна! Слава Героям! Слава захисникам! Слава українцям!

Честь України на Чемпіонаті Честь України на Чемпіонаті 
світу з боксу захищатиме світу з боксу захищатиме 

студентка ЗУНУстудентка ЗУНУ
Студентка Західноукраїнського 

національного університету Олеся Крисюк 
візьме участь у Чемпіонаті світу з боксу серед 
жінок, що скоро розпочнеться в Туреччині. 
Дівчина захищатиме честь України у вазі до 
81 кілограму.

Бажаємо Олесі впевненості у свої силах 
та перемоги! Ми у тебе віримо!

Випускник Західноукраїнського 
національного університету Іван Дудар 
став переможцем Дефлімпійських ігор з 
баскетболу. У вирішальному матчі Україна 
впевнено перемогла суперників зі США 
із рахунком 91:66, а Іван став найкращим 
гравцем, набравши 21 очко.

Змагання проходили у Бразилії з 1 по 15 
травня 2022 року.

 Пишаємося Іваном та його партнерами 
й бажаємо подальших спортивних успіхів!

Випускник університету Випускник університету 
– переможець – переможець 

Дефлімпійських ігор з Дефлімпійських ігор з 
баскетболу!баскетболу!

Виконком Федерації легкої атлетики 
України затвердив колектив команди для 
участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атле-
тики. Змагання відбудуться 15-24 липня в 
Юджині (Орегон, США).

У  к ом а н д у  в в і й ш л а  с т уд е н т -
ка Західноукраїнського національного 
університету Вікторія Ткачук.

Бажаємо успіхів та спортивних перемог!

Студентка ЗУНУ - Студентка ЗУНУ - 
учасниця чемпіонату світу учасниця чемпіонату світу 

з легкої атлетики!з легкої атлетики!

Перемогу у першому Перемогу у першому 
етапі Кубка Світу «Canoe етапі Кубка Світу «Canoe 
Račice» з веслування на Račice» з веслування на 

байдарках і каное здобула байдарках і каное здобула 
студентка Іванна Дяченкостудентка Іванна Дяченко

26 травня 2022 року в Німеччині 
(м.Кельн) відбулися благодійні змагання,   
внески з яких були спрямовані на підтримку 
Збройних сил України.  Студентка ВСП 
«Фаховий коледж економіки, права та 
інформаційних технологій ЗУНУ» Діана 
Марущак виборола перше місце з бігу на 
3000 метрів серед своїх однолітків.

Гордимося досягненнями наших 
студентів!

Діана Марущак Діана Марущак 
виборола перше місце на виборола перше місце на 
благодійних змаганнях!благодійних змаганнях!

Студентка Західноукраїнського 
національного університету Іванна Дя-
ченко здобула перемогу на першому етапі 
Кубка Світу «Canoe Račice» з веслування на 
байдарках і каное.

Пишаємося нашими спортсменами й 
бажаємо нових спортивних звершень!
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Стаття 68 Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів Стаття 68 Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

До мистецького проєкту відділу 
гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ 
«Україна переможе!» приєднується 
співачка Катерина Іванчук, екс-учасниця 
гурту «Струни серця» Західноукраїнського 
національного університету.

«Хочу, щоб всі дітки планети чули голос 
мами, а не сирени. Хочу, щоб вони засинали під 
колискову у теплих ліжечках, а не в підвалах, 

з болем в очах 
і серцях. Хочу 
м и р у ! »  - 
відкриває свої 
бажання Кате-
рина. 

Нехай ця 
світла мрія про 
довгожданий 
мир неодмінно 
здійсниться! 

І Україна 
переможе!

Прийшла довгоочікувана весна, а за нею 
поспішило й літо. Тепле сонечко нас зігріває 
своїм промінням - природа ожила… Але, на 
жаль, цього року і весна, і літо овіяні смутком, 
адже разом зі співом пташок ми щодня чуємо 
звуки сирени, а у деяких містах навіть вибухи... 

Від 24 лютого 
триває російсько-
українська війна. 
Дуже боляче і водно-
час страшно, що наша 
країна проходить зараз 
таке випробування. Та, 
попри всі негаразди, ми 
віримо та надіємось, 
що зовсім скоро будемо 
святкувати перемогу 
України над ворогом 
так само, як світла над 
темрявою і  добра над 
злом! Слава Україні! 
Героям слава!

Христина Дурняк, студентка ЗУНУ 

Війна - це горе, чорне лихо! 
Війна - це смуток й болю жмут. 
І навіть Сонце - серцем тихе - боїться 

вийти на маршрут, бо ті ракето-крокодили 
так розлітались, мов жуки, і надто голосно 
хвалились, що - їхнє право на віки... 

Ох, ті ракето-крокодили - голодні вічно, 
як вовки, тому й ковтають, що є сили, 
безвинні ясні зірочки... 

Для них ця справа дуже звична - 
                вправлялись в ній десятки літ... 
То ж Сонечко - сяйне, величне 
прощатись вийшло в білий Світ:
Поглянуло на степ і море - 
        де ж радість, де дельфінів сміх? 
Оглянулось на доли й гори, 
                та не впізнало більше їх - 
Зажурені і маломовні, притишені усі й 

сумні, ще й страх крадеться до них ззовні... 
- Ніхто не радий тут мені, - сказало 

Сонце і присіло, повільно, на краю Дніпра. - 
Зжеруть ракето-крокодили, - для них війна 
неначе гра... Напевне, змалку недогрались й 
до мудрості не доросли, інакше би не споку-
шались й не були вперті, як осли... 

Тужило Сонце - гіркі сльози 
           лились на плеса, мов в люстерка... 
Аж раптом Небеса відкрились і 
                 вийшла - повагом - Веселка!!! 
Принесла Вість Благу від Бога, 
Щоб вірили у Правди суть: 
Мир Божий, Спокій, Перемога - 
до України вже ідуть!!!
Прибіг легенький Дощик й, нишком, 
                 кирпате личко Сонця вмив... 
Зашелестіли виднокола 
                      про Перемогу свій мотив... 
Небо від Радості співало... 
Сонечко знялось - понад став... 
...Війна біди несла чимало.
Бог Україну врятував.
Прислав барвисту провісницю, 
Щоб звеселила щастям край... 
Ім’я Господнє тут святиться, 
Бо УКРАЇНА - МИЛИЙ РАЙ!!! 

©Марія Баліцька 

Як добро перемагає зло, світло Як добро перемагає зло, світло 
перемагає темряву, так перемагає темряву, так 

Україна переможе ворога!Україна переможе ворога!

ББоже, збережи Україну!!!оже, збережи Україну!!!

УКРАЇНА - МИЛИЙ РАЙ! УКРАЇНА - МИЛИЙ РАЙ! 

Волонтерський центр Західноукраїнського національного університету почав працювати з 
перших днів війни. Професорсько-викладацький колектив, працівники та студенти об’єднали 
свої зусилля у спільному прагненні  - допомогти ЗСУ України, жителям міст нашої Батьківщини, 
які потерпають від жахіть війни. Сьогодні особливо хочеться подякувати студентам-волон-
терам класичного університету Тернополя, які щоденно працюють, наближаючи перемогу. 
Ваш патріотизм є гідним прикладом для наслідування. Перемога буде за нами!

Студенти-волонтери класичного університету Тернополя з Студенти-волонтери класичного університету Тернополя з 
перших днів війни у строю - заради Перемоги!перших днів війни у строю - заради Перемоги!

КОНСТИТУЦІЯ – ОБЕРІГ НАШОЇ ДЕРЖАВИ!КОНСТИТУЦІЯ – ОБЕРІГ НАШОЇ ДЕРЖАВИ!
Кожна держава має свою Конституцію, 

яка є її найціннішим та найважливішим до-
кументом. Саме цьому святу 28 червня була 
приурочена година спілкування «Конституція 
– оберіг нашої держави» у читальному залі 
для студентів бібліотеки імені Л. Каніщенка 
Західноукраїнського національного університету.

Модератором заходу виступила завідувачка 
читального залу для студентів Ірина Лю-
безна, яка розповіла присутнім про значення 
Конституції, у якій закріплено право українського 
народу мати власну державу та важливі етапи 
історичного розвитку нашої країни на шляху 
до її становлення, як демократичної держави.  

Учасники заходу висловили свої бачення 
основних положень документу й усвідомлено 
проявили прагнення і практичне вміння кори-
стуватись приписами чинного законодавства.

Студенти ознайомилися із книжковою ви-
ставкою «Конституція – шлях до утвердження 
української державності», де представлено 
наукові видання, що відображають історичні 
моменти конституційного процесу на складно-
му і довгому шляху державотворення України. 

Це дає можливість зрозуміти, яким складним 
був процес створення законів.

Для того, щоб всі люди у державі жили 
щасливо, кожен повинен знати Основний 
Закон України, розуміти, виконувати, до-
тримуватися і захищати. 

Поважаючи Конституцію й неухильно 
дотримуючись її принципів, ми зможемо 
забезпечити подальший розвиток України 
як європейської держави, рівноправної зі 
світовою спільнотою.


