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Дорога університетська родино!
Сьогодні, у час великих випробувань 

для українського народу, ми вшановуємо 
день, коли архангел Гавриїл сповістив 
Богородицю про її непорочне зачаття та 
Сина, Який своєю жертовною смертю 
врятує людство. 

Ми всі з трепетом очікуємо благої вісті 
про перемогу та мир. 

Нехай у ці тривожні дні нас захищає 
небесне світло Божої Матері, а віра та 
надія ніколи не покидають. Любові до 
ближнього, ясних благодіянь, спокою і 
злагоди вашим домівкам.

Будьмо стійкими, сильними та пра-
ведними!

Андрій Крисоватий, ректор ЗУНУ

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ,БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ,
НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ! НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ! 
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7 квітня - Благовіщення 7 квітня - Благовіщення 

Зі святом Благовіщення Зі святом Благовіщення 
Господнього!Господнього!

Боже Великий, Єдиний, 
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже Єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
і многая, многая літа.

Молитва за УкраїнуМолитва за Україну
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Ще не вмерла України і слава, і воля,Ще не вмерла України і слава, і воля,

В Україні - війна...В Україні - війна...

ЗУНУ став прихистком ЗУНУ став прихистком 
для студентів для студентів 

з Сум та Житомира!з Сум та Житомира!

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

Війна - це біль мільйонів українців, це 
розділені кордонами сім’ї, розбиті будівлі, 
знищені університети, вбиті мирні громадяни...

Ось уже 45-ий день Україна бореться 
за своє майбутнє. Багато юнаків та дівчат 
вимушено залишили свої університети для 
того аби врятуватися від жахіть війни. Ми 
раді, що Західноукраїнський національний 
університет зміг стати прихистком для 
студентів 1, 3 та 4 курсів з Сумського держав-
ного університету та Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка. 
Юнаки та дівчата у класичному університеті 
Тернополя навчатимуться за освітнім на-
прямом «Психологія» та «Кібербезпека». 
Сподіваємося, що ви полюбите Тернопіль 
з його ошатними парками, озером та 
неймовірною атмосферою. 

Все буде Україна!

У ці важкі 
ч а с и  д л я 
України, кожен 
із нас відчуває 
п е р с о н а л ь н у 
відповідальність 
за долю своєї 
держави, за свій 
народ. 

Кожного дня, 
кожної хвили-
ни, ми робимо 
свій внесок у 
велику Перемо-
гу. Українські 
бійці-герої ціною 
власного життя 
боронять наші 
родини,  наші 

міста, наших громадян. 
Колектив Зах ідноукраїнського 

національного університету прийняв 
рішення перерахувати 2 млн 311 тисяч 937 
грн на потреби Збройних сил України. 

Наші мужні захисники, ми з вами! 
Разом ми переможемо!
Слава Україні!

Внесок кожного у нашу Внесок кожного у нашу 
спільну перемогу є спільну перемогу є 

надзвичайно важливим!надзвичайно важливим!
 Новий день нашого спротиву окупантам. 

І перший день весни. А весна, як ми знаємо, 
обов’язково переможе!

Наші військові героїчно відбивають 
атаки ворога. Тож маємо підтримувати їх 
ще більше!

Завдання кожного на сьогодні незмінні: 
- допомагайте нашим захисникам всім, 

чим можете;
- фіксуйте рух ворожих військ і надси-

лайте інформацію через офіційний чат-бот 
@stop_russian_war_bot ;

- не вірте фейкам і поширюйте лише 
підтверджену інформацію;

- ведіть інформаційну боротьбу в 
інтернеті. 

Окремо звертаємось до юних хлопців та 
дівчат – ви також можете допомогти! Над-
силайте скарги на антиукраїнські канали 
до Youtube та Telegram. 

Розповідайте у соцмережах своїм 
російським одноліткам правду про війну, 
публікуйте фото та відео. 

С ь о год н і  во р о г  з ап ус ка є  с во ї 
пропагандистські кампанії навіть у TikTok, 
і ми повинні їм протидіяти.

Внесок кожного у нашу спільну перемогу 
є надзвичайно важливим!

Слава Україні! Героям Слава!

ЗВЕРНЕННЯЗВЕРНЕННЯ  
Західноукраїнського національного університетуЗахідноукраїнського національного університету
Колектив Західноукраїнського національного університету звертається до усіх 

міжнародних організацій, які засуджують дії країни-агресора Росії й хочуть допомогти 
Україні. 

У нас йде війна! Російське вторгнення спричинило найбільшу гуманітарну катастрофу 
в Європі з часів Другої світової війни. Ворог відкрито наносить постійні артилерійські, 
ракетні, бомбові удари по дітям, по жителям мирних міст, по закладам освіти, пологовим 
будинкам, дитячим садочкам.

Росія знищує передусім жінок, дітей, людей похилого віку ,мільйони громадян, які хочуть 
миру, а не війни.

Звертаємося до міжнародних організацій, які мають відповідний мандат на створення 
«зелених коридорів» для виходу населення із зони бойових дій. Ви маєте можливість вряту-
вати мільйони українців, яких зараз знищує Росія. Не будьте байдужими, не ставайте на бік 
ворога, який сьогодні прийшов на нашу землю, а завтра буде вести загарбницьку політику 
у ваших державах. Ми розраховуємо на активні дії та чітку позицію щодо українського на-
роду. Ми маємо знати :чи можемо на вас розраховувати ,чи ні.

Щиро віримо, що нас почують й сотні тисяч життів будуть врятовані вами. Допоможіть 
нам вистояти й зберегти найцінніше - життя українців!

Багатотисячний колектив Західноукраїнського національного університету.

Президент України Президент України 
підписав Указ про підписав Указ про 

загальнонаціональну загальнонаціональну 
хвилину мовчанняхвилину мовчання

16 березня 2022 року Президент України 
Володимир Зеленський підписав Указ про 
загальнонаціональну хвилину мовчання, 
для вшанування памʼяті всіх українців, які 
загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, 
кого ми втратили через вторгнення росії. 
Через терор, розвʼязаний окупантами.

Щоранку о 9-й годині на всій території 
нашої держави будемо згадувати українців, 
які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх 
військових і усіх цивільних. 

Дорослих і дітей... Усіх! Усіх, хто міг би ще 
жити, якби росія не почала цю війну.

Військовий квадрокоптер для потреб Військовий квадрокоптер для потреб 
захисників Українизахисників України

 від Класичного університету Тернополя! від Класичного університету Тернополя!
Збройні сили України день і ніч обороняють наші 

міста і села, наші родини, нашу країну. 
Вони відстоюють кожен клаптик нашої землі ціною 

власного життя. 
Найменше, що ми можемо зробити, це подбати про 

те, аби усі найсучасніші засоби боротьби з ворогом були 
в арсеналі наших бійців. 

Колектив Західноукраїнського національного 
університету за власні кошти закупив військовий ква-
дрокоптер для потреб захисників. 

Нехай у повітряному просторі майорить лише 
український прапор, а небо буде мирним. 

Віримо, що перемога буде за нами! 
             Слава Україні!
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В Україні – війна. Але з кожним днем 
все більше і більше згуртовуються українці 
– кожен робить свій посильний внесок у пере-
могу. Хтось коштами допомагає ЗСУ, хтось 
готує їжу, хтось дбає про переселенців, хтось 
молиться, а хтось плете маскувальні сітки – 
щоби захисники України були непомітними 
для ворога. 

Від першого дня війни кипить робота 
у бібліотеці імені Л.О. Каніщенка ЗУНУ– 
працівники, студенти та волонтери, не по-
кладаючи рук, плетуть маскувальні сітки. За 
роботою розмовляють, діляться враженнями, 
підтримують один одного. У кожного на 
устах лише одне: «Ми переможемо, Україна 
вистоїть».

Працівники університетської бібліотеки 
разом з директором Казимиром Возьним ма-
ють у цьому чималий досвід, бо вже передали 
захисникам України більше десяти маску-
вальних сіток. Люди з особливими думками 
і від щирої душі виготовляють камуфляжне 
покриття, закладаючи у кожен виток слова, 
як молитву: «Боже, захисти і збережи бійців 
Збройних Сил України!». 

Колектив Класичного університету 
Тернополя робить свій посильний  внесок у 
велику перемогу України – кожен на своєму 
місці. Слава Україні!

Гуртуємось -Гуртуємось -
заради Перемоги!заради Перемоги!

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

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

  Студенти та викладачі 
Зах ідноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету намагаються 
зробити усе, щоб люди, які 
знайшли прихисток в на-
шому закладі вищої освіти, 
відчували себе якомога 
комфортніше. Приготу-
вання їжі для потребуючих 
- це вияв уваги та турботи 
про ближнього. 

П р и є м н о ,  щ о  д о 
волонтерської справи 
долучаються іноземні 
студенти класичного 
університету Тернополя, 
які залишилися в Україні. 
Таким чином вони більше 
дізнаються про українські 
страви й мають нагоду на-
вчитися їх готувати. 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗУНУ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗУНУ 
ДОПОМАГАЄ 24/7ДОПОМАГАЄ 24/7

З першого дня війни волонтерський центр Західноукраїнського національного 
університету допомагає усім, хто покинув свої домівки, рятуючи свої родини: дітей,літніх 
людей. Скривджені війною вони приїжджають, щоб отримати прихисток та загоїти свої 
душевні рани від втрат.

Викладачі, студенти та працівники не залишаються байдужими до долі українців. 
Кожного дня кипить робота з приготування їжі працівниками кафедри міжнародного ту-
ризму і готельного бізнесу навчально-науковго інституту міжнародних відносин імені Б.Д. 
Гаврилишина ЗУНУ.

«Ми готуємо з великою любов’ю та теплом, адже розуміємо, що усі, хто потребує нашої 
допомоги, - це дорослі та діти, яким потрібна наша опіка та увага. Університетська родина 
бере на себе відповідальну місію у скрутний для України час - допомагати усім потребуючим», 
- зазначає завідувачка кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу Оксана Гугул.

Особливо радісно бачити щасливі обличчя дітей та дорослих, які відчувають турботу 
ближнього.

Волонтерський центр класичного університету Тернополя допомагає не тільки триразо-
вим харчуванням, а й надає необхідні речі для комфортного перебування за межами рідної 
домівки. Але найбільше потребують знедолені психологічної допомоги, адже забути усе, що 
з ними сталося, - неможливо, а жити - потрібно, відновивши душевний спокій. Постійну 
психологічну підтримку надають працівники кафедри психології та соціальної роботи 
соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ. Вони допомагають сім’ям подолати наслідки 
пережитого під час бомбардувань й адаптуватися до життя.

Віримо, що війна закінчиться нашою перемогою.
І, - як заповідав нам Геніальний Пророк України Тарас Шевченко, -  
на оновленій землі Врага не буде, супостата,  
А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі!
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Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Доктор медичних наук, лікар Деніел Сміт та лікар Шон Гелбрейт, які представля-
ють американську гуманітарну організацію «August Mission», прибули в Тернопіль 
на запрошення ректора класичного університету Андрія Крисоватого.

“Героїчниий народ України бореться з ворогом. Ціна цього протистояння — наша 
державність, наша цілісність, наше життя в незалежній європейській країні. Біль 
пронизує наші серця, адже страждає мирне населення, гинуть найкращі сини й дочки нашої 
Батьківщини.Тому медична допомога з-за кордону зараз дуже важлива. Треба докласти знач-
них зусиль, щоб врятувати найцінніше - життя людей ”, - сказав у розмові Андрій Ігорович.

Спілкуючись з ректором університету Андрієм Крисоватим вони зазначили, що можуть 
допомогти ліками та медичним обладнанням.

Медики-волонтери приїхали сюди заради того, щоб допомагати українським фахівцям. 
Вони відвідали Тернопільську обласну клінічну лікарню: онкогематологічне відділення, 
відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей з виїзною неонатологічною бри-
гадою, відділення патології новонароджених дітей, відділення анестезіології з ліжками 

для інтенсивної терапії та 
операційне відділення.

Головний лікар ТОКЛ 
Гр и го р і й  Ко р и ц ь к и й 
розповів про найменших 
пацієнтів та їхні проблеми. 
Американські лікарі висло-
вили готовність приступити 
до спільної праці в окре-
мих відділеннях лікарні та 
поділитися досвідом.

Щ и р о  д я к у є м о 
Деніелу Сміту та Шону 
Гелбрейту за те, що у 
такий складний для 
України час вони, за-
лишивши родини, допо-
магають дітям України.

ДО ТЕРНОПОЛЯ ПРИБУЛИ МЕДИКИ-ДО ТЕРНОПОЛЯ ПРИБУЛИ МЕДИКИ-
ВОЛОНТЕРИ ІЗ СШАВОЛОНТЕРИ ІЗ США

Класичний Класичний 
університет Тернополя університет Тернополя 
вдячний закордонним вдячний закордонним 

університетам-університетам-
партнерам партнерам 

за листи підтримки за листи підтримки 
у такий важкий для у такий важкий для 

України часУкраїни час
В і д  п о ч а т к у  в і й н и  д о 

Західноукраїнського націоанльного 
університету надходять листи підтримки 
нашій університетській спільноті і всій 
Україні. Серед численних листів, зокрема, 
є Заява від Уппсальського університету: 

«Заява щодо нинішньої війни в Україні
Маємо на меті поінформувати всіх колег з 

БПУ про поточну ситуацію щодо Балтійської 
програми університетів (БПУ) як організації 
у світлі війни в Україні. БПУ рішуче засуджує 
вторгнення Росії в Україну і пропонує нашу 
щиру підтримку тим колегам і студентам, 
які найбільше постраждали від війни.

Останній тиждень Рада БПУ та 
координаційний секретаріат чекали чітких 
директив від Уппсальського університету 
та уряду Швеції щодо того, як може продов-
жуватися наша співпраця в рамках БПУ. Ми 
повинні були отримати чіткі директиви, 
оскільки БПУ є державним завданням в Уп-
псальському університеті.

Зараз ми отримали такі директиви:
Через війну в Україні уряд Швеції 

закликає вищі навчальні заклади припи-
нити співпрацю з державними закладами 
Росії та Білорусі. Тому співробітництво 
БПУ з Росією та Білоруссю буде скасовано 
до подальшого повідомлення. Контракти 
БПУ між Уппсальським університетом 
та університетами-учасниками в Росії та 
Білорусі будуть призупинені.

Протягом тридцяти років БПУ розвиває 
мирне співробітництво, до якого входять 
усі країни регіону Балтійського моря. Місія 
БПУ – сприяння та підтримка академічного 
співробітництва – навряд чи може бути 
більш актуальною в роботі зі сталого роз-
витку в регіоні Балтійського моря. Нашою 
метою, як завжди, є підтримка ключової 
ролі, яку відіграють університети в демо-
кратичному, мирному та сталому розвитку.

Такий нищівний і трагічний розвиток 
подій, який ми зараз бачимо, відбувається 
вперше після закінчення холодної війни, 
коли були зроблені великі зусилля для роз-
витку миру, спілкування, взаєморозуміння 
та співробітництва в регіоні. Балтійська 
програма університетів була частиною цих 
зусиль – і буде.

Це величезна трагедія, що мир у регіоні 
Балтійського моря не зберігся.

Голова ради БПУ Олле Янссон, 
Уппсальський університет»

Західноукраїнський національний 
університет щиро вдячний усім іноземним 
колегам, які у важкий для України час вислов-
люють свою підтримку й бажання прискорити 
нашу перемогу. Ми цінуємо ваші зусилля в 
інформаційному просторі, які спрямовані на 
поширення правди про події в Україні.

Віримо, що спільними зусиллями ми 
зуміємо зупинити ворога, який має на меті 
захопити Україну та її народ.

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

Крик усіх українців, які знаходяться в 
різних куточках світу змушує Землю рухати-
ся, Європу реагувати. 

Тільки об’єднавшись ми можемо вибо-
роти свободу i захистити Україну та її воїнів!

Усі небайдужі закордоном виходять на 
мітинги у підтримку України, активно до-
помагають волонтерам, у тому числі і сту-
денти Західноукраїнського національного 
університету, які беруть участь у міжнародних 
програмах обміну в університетах Австрії, 
Польщі, Норвегії та Нідерландів.

«Наші серця та думки зараз з Україною, 
з тими, хто зараз воює з окупантами, ночує 
в підвалах, розгрібає завали після обстрілів.

Весь цивілізований світ має стати за-
раз на бік України та засудити російські 
військові приготування», – каже студентка 
класичного університету Тернополя Ірина 
Мишка, яка зараз зараз перебуває на семе-
стровому навчанні у рамках проекту Ераз-
мус+ у Віденському вищому педагогічному 
закладі (Австрія).

Світ з Україною!Світ з Україною!РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 
Третій вантаж від Фонду Третій вантаж від Фонду 

Юліуша Словацького Юліуша Словацького 
«Conviventia» прибув до «Conviventia» прибув до 

ЗУНУЗУНУ

«Ріки не п’ють свою воду, дерева не 
їдять свої плоди, сонце не світить само по 
собі і квіти не пахнуть самі для себе.   

Життя для інших  -  це закон природи. 
Ми всі народжені, щоб допомагати один 
одному. 

Неважливо, наскільки це складно.  
Життя прекрасне, коли ти щасливий, але 
значно краще, коли інші щасливі завдяки 
тобі». -  Папа Франциск

Сьогодні багато людей потребують допо-
моги - психологічної, моральної, матеріальної, 
дружньої, щирої.

Черговий вантаж гуманітарної допомоги 
прибув з Варшави до Тернополя, черговий про-
яв людяності та жертовності, чергове вкладення 
щирості сердець та широти душ.

Колектив Західноукраїнського національного 
університету щиро вдячний президенту Фонду 
Юліуша Словацького «Conviventia» Марціну 
Бакієвичу та його команді за вагому допомогу.
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Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Освітній процес у Західноукраїнському національному 
університеті продовжується. Студенти та викладачі активно зану-
рилися у навчання в дистанційному форматі. 

Пари відбуваються за розкладом, молодь вправно поєднує вив-
чення дисциплін з волонтерською діяльністю. 

Ми з особливою турботою прийняли в університетську родину 
студентів з інших закладів вищої освіти, які змушені були покинути 
рідні домівки. 

Професорсько-викладацький колектив радий можливості 
спілкуватися з юнаками та дівчатами, навчати та допомагати 
опановувати нові дисципліни, чути їхні думки попри усі складнощі 
воєнного часу. 

Ми живемо, працюємо й віримо у нашу перемогу!

Освітній процес у ЗУНУ продовжується...Освітній процес у ЗУНУ продовжується... «Інноваційні процеси економічного «Інноваційні процеси економічного 
і соціально-культурного розвитку: і соціально-культурного розвитку: 
вітчизняний та зарубіжний досвід»вітчизняний та зарубіжний досвід»

У Західноукраїнському національному університеті відбулася 
Ювілейна ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих 
учених і студентів : «Інноваційні процеси економічного і соціально-
культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Хоча конференція пройшла в умовах воєнного часу, повітряної 
тривоги і загрози ракетного удару, вона змогла об’єднати науковців 
з різних зво та регіонів України.

Цьогоріч участь в роботі конференції взяло понад 120 учасників 
з України (Тернополя, Сум, Києва, Харкова, Львова, Маріуполя, 
Вінниці, Івано-Франківська) та зарубіжних країн (Польщі, 
Нідерландів, Данії, Китайської Народної Республіки, США, Сьєра-
Леоне, Норвегії).

Червоною ниткою кожної з доповідей була війна в Україні, 
жорстокість її ведення зі сторони агресора і незламний дух 
українського народу, що консолідує різні регіони та цілі держави.

Розпочав конференцію ректор ЗУНУ, професор Андрій Крисова-
тий, окресливши стан, роль та значення публічних фінансів в умовах 
воєнного стану. Проректор з наукової роботи Зеновій-Михайло За-
дорожний представив концепцію обліку в умовах воєнного стану, а 
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) 
Оксана Десятнюк пояснила особливості податкової реформи в 
період воєнного стану. Досить емоційними були виступи проректора 
з наукової роботи Сумського національного аграрного університету 
Юрія Данька, який сформував інформаційний аспект перемоги в 
третій світовій війні та завідувача кафедри міжнародних економічних 
відносин Сумського державного університету Юрія Петрушенка 
щодо резільєнтності місцевих громад як фактору безпеки держави. 
Перший проректор Маріупольського державного університету Олена 
Булатова презентувала освітню складову економічної безпеки країни, 
а завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЗУНУ Роман 
Зварич виокремив глобальні зміни інвестиційного ландшафту. Про-
ректор з наукової poбoти Донецького національного університету 
імені Василя Стуса Ілля Хаджинов представив концепції кругових 
бізнес-моделей ключових європейських компаній, а провідний на-
уковий співробітник відділу регіональної економічної політики 
ДУ Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 
Анатолій Мокій презентував конкурентні політики продуктивної 
спроможності регіонів в умовах війни.

Також досить цікавими та дискусійними були доповіді профе-
сора Вроцлавського економічного університету Анетти Зелінської, 
професора Орхуського університету Б’ярне Шліхтера, професора 
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 
НН Інститут міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Наталії Резнікової, декана 
факультету міжнародних відносин і журналістики Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузне-
ця Олени Птащенко, завідувача кафедри світовфої економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Ганни Дугінець, завідувача кафедри міжнародної економіки 
Західноукраїнського національного університету Ірини Зварич, 
керуючого партнера консалтингової компанії KSP STRATEGY Во-
лодимира Панченка, професора кафедри міжнародних економічних 
відносин Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця Катерини Наумік-Гладкої та інших.

Кафедра міжнародних економічних відносин щиро дякує нашим 
партнерам за всебічну підтримку та сприяння!

Слава Україні! Героям Слава!

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

На засіданні 
ректорату ЗУНУ, 
яке відбулося 
4.04.2022 р., рек-
тор Андрій Кри-
соватий вручив 
нагороди та при-
зи переможцям 
І Зимових юри-
дичних ігор, які 
відбулися на базі 
юридичного фа-
культету Класич-
ного університету 
Тернополя. 

Юридичні ігри – це науково-практичний квест для студентів 
1-3 курсів навчання з можливістю виграти грошові призи та 
індивідуальні нагороди. Усього було зареєстровано 10 команд, у складі 
яких брали участь 47 студентів.

Науково-практичний квест складався з 10 завдань:
 підготувати статтю до наукового фахового видання;
 «Вооk box»: робота у бібліотеці (знайти і опрацювати 5 цікавих 

джерел права);   намалювати картину на тему «Юридичний фа-
культет ЗУНУ»;  робота з кейсами від юридичної фірми (цивільний, 
кримінальний, господарський);  зняти фільм на криміналістичну, 
кримінологічну тематики (тривалість 7-10 хв.);

  «Чому юридичний факультет ЗУНУ?!»: профорієнтаційна 
робота;  промо-ролик ЮФ TV з відомою особою / Стажування (+ 
характеристика на студента від керівника установи, де проходить 
стажування);

 «Історичний артефакт». Відвідування державних архівних 
установ з метою ознайомлення з найціннішими артефактами 
української історії (короткий опис опрацьованої інформації та 
презентація історичного факту);  розробити 3 положення: «Про Центр 
міжнародної безпеки та співробітництва», «Про Центр стратегічної 
політики та міжнародних студій», «Про Юридичну клініку» юри-
дичного факультету ЗУНУ;

 «У здоровому тілі – здоровий науковий дух»: 10 км зимових видів 
спорту (лижі, сани, ковзани, хокей і т. д.).

З метою об’єктивного оцінювання виконані завдання були 
надіслані професійному складу журі (юристи-практики, викладачі, 
випускники ЮФ, аспіранти – близько 30 чол.).

За результатами оцінювання переможцями стали:
І місце – команда «Gentiumus» – 10000 грн;
ІІ місце – команда «Товариство Феміди» – 5000 грн;
ІІІ місце – команда «Лінивці» – 3000 грн.
Індивідуальні нагороди отримали:
Южин Руслан – найкращий промо-ролик на тему «Стажування» ;
Малайна Вікторія – стаття до наукового фахового видання;
Задорожна Світлана – експедиція в пошуках випускників ЗУНУ;
Семків Аліна – історичний артефакт.
А також нагороди отримали Кузьмук Наталія, Крисько Мар’яна, 

Кобилецька Уляна, Мирчик Богдана, Тиханська Оксана, Варода 
Вікторія, Кухта Катерина.

 Нагородивши студентів ректор сказав: «Я вірю в те, що ваше 
майбутнє – в мирній Україні, де ви зможете ще більше реалізувати 
себе та свої вміння. Перемога буде за нами. Університет пишається 
своїми студентами, які працюють інтелектуальному фронті й на-
вчаються задля своєї Батьківщини. Дякую вам за патріотизм, во-
лонтерство та громадянську позицію».

І Зимові юридичні ігри - І Зимові юридичні ігри - 
у Класичному університеті у Класичному університеті 

ТернополяТернополя
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Душу й тіло ми положим за нашу свободуДушу й тіло ми положим за нашу свободу

З невимовним болем та сумом 
повідомляємо, що в запеклих боях у місті 
Рубіжному загинув студент факультету 
фінансів та обліку Західноукраїнського 
національного університету Андрій Теребій. 
Він народився 28 жовтня 1991 року і був ро-
весником незалежної України. Тернополян з 
перших днів війни пішов захищати рідну зем-
лю. Він служив у 81-ій окремій аеромобільній 
бригаді, яка входить до складу десантно-
штурмових військ ЗСУ. Також воював за 
Україну з 2014 року. Служив у 24-ій та 54-ій 
окремій механізованій бригаді та українській 
добровольчій армії. У мирний час був 
учасником громадського руху ветеранів та 
волонтерів «Захисти Україну» та громадської 
організації «Res_Publica. Брати по Зброї».

Коли 24 лютого путін здійснив повномас-
штабне вторгнення в Україну, Андрій зателе-
фонував своєму командиру та поїхав у рідну 
військову частину.

У Андрія залишилася сестра та мати. Він 
загинув, захищаючи кожного із нас, нашу 
землю, наше майбутнє.

Герої не вмирають, бо у віках жи-
тиме пам’ять про тих, які закрили 
небо над нами.

НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЛЮБОВІ ЗА ТУ, КОЛИ ХТО ДУШУ НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЛЮБОВІ ЗА ТУ, КОЛИ ХТО ДУШУ 
СВОЮ КЛАДЕ ЗА ДРУЗІВ СВОЇХ...   (Іоана 15:13)СВОЮ КЛАДЕ ЗА ДРУЗІВ СВОЇХ...   (Іоана 15:13)

2 квітня 2022 року героїчно загинув 
випускник кафедри податків та фіскальної 
політики Західноукраїнського національного 
університету, державний інспектор митно-
го поста «Нові Яриловичі» Чернігівської 
митниці, патріот України Яцух Сергій Ва-
сильович.

Університетська родина класичного 
університету Тернополя глибоко сумує з 
приводу відходу у Вічність Героя України, 
який з перших днів війни захищав Чернігів 
від ворога у лавах Збройних сил України. 
Життя 31-річного чоловіка обірвалось під 
мінометним обстрілом агресора.

Він був веселим, товариським, 
світлим, чуйним та відважним воїном, 
який віддав своє життя за нас з вами, 
за наше мирне майбутнє, за Україну.

Надійшла сумна звістка до класичного університету Тернополя. Захищаючи рідну зем-
лю, героїчно загинув у боях на Київщині випускник факультету обліку та аудиту (2012 року) 
Західноукраїнського національного університету - Юрій Тихоліз.

Юрій народився 1 січня 1990 р. у с. Дарахів, що на Теребовлянщині. У 2017 р. підписав 
контракт із ЗСУ. Відтоді працював у військкоматі в Теребовлі, а в лютому 2022 році він пішов 
на передову у складі 14-ої бригади.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії, Юрій захищав Україну від ворога - давав 
відсіч загарбникам на території Київської області.

У бійця залишилися батьки, дружина та двоє малих дітей. У їх серцях він завжди буде 
люблячим сином, добрим чоловіком та турботливим батьком, а для України - незламним 
патріотом.

Сумуємо й схиляємо голови у глибокій скорботі!

Виряджала мати сина:
- Йди, служи, синочку мій,
Рідну землю боронити – 
це обов’язок святий.
Раптом випав – в теплім квітні –
На тюльпани білий сніг…  

…Син з війни не вернувся
більш на батьківський поріг.

А мати жде… 
А мати виглядає…
Чаїно квилить мамина душа…
В тривозі серце з болю завмирає, -
Пішов боєць 
                        і не сказав: «Прощай».
А мати жде… 
Все ж вигляда синочка –
пішов у Вічність в сяйві юних літ…
Лишилась мамі вишита сорочка
й квиток військовий, 
                                 що затьмарив світ.

Посивіла, з горя мати,
болем зойкнула душа,
бо згадала, як маленьким
син назустріч поспішав…
Небо плакало дощами…
Блідли зорі угорі…

…Носять квіти на могили
Українські матері.

              *  *  *
- Ой, моя дитино, рідний мій синочку,
Чом не одягнув ти вишиту сорочку – 
ту, що вишивала, хрестиком, ночами…
               *  *  *
Небо відчуває біль кожної мами!

Марія Баліцька

Носять квіти Носять квіти 
на могили українські на могили українські 

матері…матері…

ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ 
ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
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Наші захисники героїчно боронять край від ворога, допомагають мирному населенню 
вистояти у ці непрості часи. Західноукраїнський національний університет ще з більшим 
завзяттям продовжує масштабну волонтерську діяльність. Для того, щоб допомогти лю-
дям із окупованих територій, переселенцям та Збройним силам України ми продовжуємо 
збір продуктів, засобів гігієни, ліків, теплого одягу, військового спорядження.

Дякуємо за небайдужість усім колективам інститутів, факультетів, коледжів класично-
го університету Тернополя, закордонним партнерам, тернополянам, які щоденно надають 
гуманітарну допомогу. Віримо, що в скорому часі війна завершиться й на благословенній 
Богом землі настане мир. Разом — до перемоги!

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

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

  До уваги усіх небайдужих! У Західноукраїнському національному університеті організовується 
збір продуктів та ліків для евакуйованих сімей,які живуть в Тернополі,для тих, хто у Києві, Харкові, 
Маріуполі й знаходяться під обстрілами, для наших військових, які героїчно захищають Україну. 
Перевага надається продуктам довготривалого зберігання: рибні та м’ясні консерви, тушонки, 
згущене молоко, сухарі, бутильована вода, домашня консервація, овочі, фрукти, макарони, крупи, 
смалець, страви швидкого приготування, яйця (дуже терміново), олія, борошно, цукор, мед, кава, 
чай, печиво, закрутки, варення, вакуумні ковбаси, сири. 

Необхідні також ліки, засоби гігієни та теплі речі. 
Будемо вдячні кожному тернополянину, кожному представнику 

бізнесу, кожному небайдужому за допомогу. Збір продуктів у 3 корпусі 
Західноукраїнського національного університету за адресою: Майдан 
Перемоги, 3(біля банку «Аваль»).

 Твоя допомога зараз потрібна нам - разом ми подбаємо про Україну! 
               * * *
Кожен день війни - це подвиг Збройних сил України. Наші батьки, 

чоловіки та жінки, брати і сестри, наші діти захищають країну від во-
рога. Ми молитовно дякуємо їм за кожен день нашого життя. Але армії 
потрібна щоденна дієва підтримка. 

Колектив Західноукраїнського національного університету закупив 
для наших воїнів 200 комплектів термобілизни. 

Разом ми зможемо подолати ворога, адже наші зусилля спрямовані 
на Перемогу. Дякуємо кожному. В єдності наша сила. Україна понад усе!

Уж е  в і с і м 
років поспіль 
в і н  з а х и щ а є 
Україну: спочат-
ку брав участь 
в АТО, а потім в 
інформаційному 
просторі, адже 
Микола Лазаро-
вич -знаний на-
уковець, а тепер 
знову йде захища-
ти нашу державу 
зі зброєю в руках.

П р о ф е -
с о р  к а ф е д р и 
інформаційної 
т а  с о ц і о к у л ь т у р н о ї  д і я л ь н о с т і 
соціально-гуманітарного факульте-
ту Західноукраїнського національного 
університету, доброволець російсько-
української війни у 2015 році Микола Лаза-
рович впевнено та з гідністю йде боронити 
Батьківщину.

«Такої біди в новітньої державності в 
нас ще не було, щоб одна з найпотужніших 
у військовому плані держава напала на нас. 
Потрібно боротися. На днях я пішов і за 
першим разом став добровольцем знову. В 
понеділок зранку відправляюся. Куди – не 
знаю», – зазначив Микола Васильович.

Микола Лазарович - український 
історик, політолог, громадський діяч, док-
тор політичних наук, заслужений працівник 
освіти України, учасник бойових дій, член 
Експертної ради при Міністерстві у справах 
ветеранів. Автор низки книг та понад 570 
наукових і навчально-методичних праць, 
монографій, видань підручників і навчаль-
них посібників з економічної історії, історії 
України та політичного менеджменту. На-
городжений відзнакою Президента України 
«За участь в антитерористичній операції», 
відзнака головнокомандувача Збройних сил 
України «Учасник АТО».

Пишаємося відвагою та силою духу 
нашого професора. Віримо, що перемога 
за вами!

Дякуємо небайдужим тернополянам, на-
шим студентам і викладачам, усім, хто йде 
захищати рідний дім, відстоювати інтереси 
держави та українського народу.

Разом ми сила! Перемога за нами!

Професор ЗУНУ Професор ЗУНУ 
вступив до лав вступив до лав 

захисників України!захисників України!

Волонтери Західноукраїнського національного університету сформували 80 аптечок, які уже 
сьогодні будуть відправлені захисникам України. Волонтерський центр висловлює щиру подяку 
усім, хто долучився фінансово та фізично для укомплектування необхідних медикаментів для тих, 
хто знаходиться на передовій.

«Студенти, працівники, волонтери класичного університету Тернополя кожен день роблять 
усе можливе, щоб наблизити перемогу. Працюючи кожен на своєму місці ми відстоюємо нашу 
Україну. Волонтерська робота є дуже важливою, адже захисникам та людям, які шукають при-
хисток на заході України, потрібна наша опіка та допомога. Це наш фронт і наші рубежі й ми не 
відступимо», - каже Антон Шевчук, начальник центру волонтерів.

Для формування аптечок військовим України є потреба у прибанні джгутів та сумок. 
Просимо усіх небайдужих допомогти коштами. 
Реквізити картки: 4323 3570 2513 3758 (Шевчук Антон Михайлович)
Університетська родино! Кожен із нас може зробити свій посильний внесок у перемогу.

                                                                       УСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

І покажем, що ми, браття, козацького роду.І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Колектив ЗУНУ організовує збір ліків та Колектив ЗУНУ організовує збір ліків та 
продуктів для потребуючих!продуктів для потребуючих!

ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ - 80 АПТЕЧОК ВІД ВОЛОНТЕРІВ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ - 80 АПТЕЧОК ВІД ВОЛОНТЕРІВ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сьогодні, коли Україна виборює своє 
майбутнє, ми пишаємося героями, які 
добровільно поповнили лави Збройних 
сил України, територіальної оборони у 
своїх містах. Це люди, які у мирному житті 
були вчителями, спортсменами, музикан-
тами, бізнесменами...

За покликом серця вони взяли зброю 
у руки для того, або боронити нашу 
Батьківщину від ворога.

Їх багато, і всі вони об’єднані однією 
метою — захистити родини, міста, країну від окупанта.

Західноукраїнський національний університет пишається своїми студентами, 
випускниками, викладачами та працівниками, які з гордістю несуть звання захис-
ника України. Бажаємо, щоб Бог оберігав вас на усіх життєвих стежинах, віримо, 
що перемога буде за нами! Слава Україні! Героям Слава!

На захист України На захист України 
стали і добровольці!стали і добровольці!

УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ!!!УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ!!!
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  Україна об‘єднала світ. Де б не були наші 
українці, вони вже не «рускій».

Нарешті за кордонами нашої країни всі 
зрозуміли, що є така могутня духом і неско-
рена нація - УКРАЇНЦІ.

Ми ще два тижні тому гордилися на-
шими студентами з їхніми успішними 
проєктами, мудрими головами, високими 
балами у навчанні, а сьогодні ми гордимося 
ними, тому, що вони відкрили в собі ще одну 
надякість - бути патріотом, любити свою зем-
лю, працювати задля перемоги, допомагати 
знедоленим.

 І це не штучні, нав’язані їм софтскіли, це 
ті скіли, які перевірені горем, болем, злістю, 
ненавистю, добротою, працелюбністю, 
співчуттям, любов‘ю, патріотизмом.

С ь о г о д н і  в и к л а д ач і ,  с т уд е н -
ти, працівники Західноукраїнського 
національного університету - це бійці одно-
го фронту, який зветься «За Україну». Ми 
віримо, що нас чекає світле майбутнє. 

Перемога за нами!

Україна об’єднала світУкраїна об’єднала світНа сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю

  Багато родин знайшли свій прихисток у нашому 
рідному місті. Покинувши свої домівки, вони не зали-
шилися одинокими під час війни. 

Волонтери класичного університету Тернополя до-
помагають переселенцям з харчуванням, речами першої 
необхідності, медикаментами.

Пані Оля приїхала з Вугледару, Донецької області, 
й зустріла тут своє 86-річчя. Вона пережила дуже ба-
гато: Велику вітчизняну війну, війну на сході України, 
окупацію в Донецьку. 

Ця життєрадісна жінка — білоруска, яка все своє 
життя працювала медичною сестрою. Працівники 
та викладачі навчально-наукового інституту ім. Б. Д. 
Гаврилишина прийшли привітати з Днем народження 
цю чудову людину, яка подякувала за смаколики та 
подарунки. 

Це, здавалося б, дрібниці, але не для тих людей, які 
хочуть відчути смак звичайного мирного життя.

Україна переможе, бо віра українців — непохитна!

В і д д і л  г ума н і т а р н о ї  о с в і т и  і  в и хов а н н я 
Західноукраїнського національного університету започат-
кував проєкт «Арт-терапія» - майстер-клас із рукоділля; 
дружнє спілкування за солодким столом для дітей і молоді 
з родин, які у воєнний час знайшли прихисток у Тернополі.

24 березня 2022 року, під час арт-терапії наші маленькі 
друзі з Києва та Бучі мали змогу навчитися вправно плести 
браслетики з жовто-синіх атласних стрічок, познайомитись 
один з одним, поспілкуватись та весело провести час.

В реаліях воєнного часу, на жаль, закінчувати нашу 
мистецьку зустріч довелося в укритті, проте дітки були 
захоплені плетінням браслетиків і вирішили передати їх 
військовим, які захищають нашу країну.

                           * * *
«Дерево життя», в рамках проєкту, створювали 31 березня 2022 року в університетській 

світлиці діточки з Харкова, Києва, Запоріжжя, Гостомеля, які також отримали подарунки 
від партнерів і весело провели час у затишній атмосфері, смакуючи чаєм і солодощами.

                           * * *
Чергова зустріч в рамках проєкту 

відділу гуманітарної освіти та виховання 
«Арт-терапія» відбулася 5 квітня у світлиці 
Зах ідноукраїнського  національного 
університету. Група дітей з родин, які через 
війну вимушено переїхали до Тернополя, цього 
разу завітала на музичні забави, які із задово-
ленням провела студентка університету Еле-
онора Атаманчук. Діти грали на фортепіано, 
розучували пісню «Ой, у лузі червона калина», 
ритм якої згодом відтворювали за допомогою 
пластикового посуду, та смакували солодощі. 
А на завершення зустрічі організатори для 
малечі влаштували фотосесію в українських 
стилізованих костюмах. Впевнені, що ці діти 
зростатимуть справжніми українцями! 

Минає час, минають дні, і змінюється все навколо, Минає час, минають дні, і змінюється все навколо, 
та тільки Бог - Господь Святий - не змінюється Він ніколи!та тільки Бог - Господь Святий - не змінюється Він ніколи!

Війна зробила нашу країну незламною, Війна зробила нашу країну незламною, 
а наші серця а наші серця -- людянішими людянішими

New Way – твій новий шлях в бізнесNew Way – твій новий шлях в бізнес
5 квітня для внутрішньо переміщених осіб, які приїхали 

зі східних, центральних, південних областей України, у 
Західноукраїнському національному університеті розпо-
чато заняття з курсу «Ділова українська мова». Викладачі-
філологи кафедри інформаційної і соціокультурної 
діяльності класичного університету Тернополя навчають 
зацікавлених осіб, які беруть участь в онлайн бізнес-курсі 
«New Way – твій новий шлях в бізнес».

 На зустрічі, що відбулася у формі бесіди, обговорено 
важливі питання функціонування української мови у різні 
періоди нашої держави, акцентовано увагу на тому, що 
мова - це процес пізнання світу, засіб усного і писемного 
інформаційного зв’язку, адже міра володіння мовою формує 
особистість людини, її інтелект, буття.

 Обговорили гострі питання лінгвоциду української мови, 
її давності, тобто походження, державності та ін.

 Проаналізували презентацію «Мова - безпека держави».
 Будемо разом удосконалювати рівень володіння українською мовою, а також вивчатиме-

мо особливості ділової мови, укладання різноманітних ділових паперів, секрети проведення 
переговорів і т.д.  Долучайтесь - буде корисно та цікаво!

Студенти ЗУНУ - Студенти ЗУНУ - 
в Афінахв Афінах

Майбутні працівники митної служ-
би нашої незалежної й суверенної дер-
жави, студенти факультету фінансів та 
обліку Західноукраїнського національного 
університету закликають народ Греції й 
увесь світ допомогти Україні подолати 
ворога, що чинить геноцид над мирними 
українцями й закрити небо від рашистських 
повітряних атак.

Студентка групи МС-11 Ангеліна-Марія 
Артем, перебуваючи у столиці Греції, після 
занять долучається до акцій в Афінах, що 
засуджують злочинні дії російської федерації 
на території України. Щоденно вони демон-
струють злочини російських військових 
в України й говорять про реальну загрозу 
безпеці усім країнам ООН.

В усіх куточках нашої планети 
підтримують Україну із вірою у перемогу 
в серцях!

 Дякуємо громадській організації «Освітні 
та соціальні інновації», міжнародному фонду 
соціальної адаптації та нашим норвезьким 
партнерам, зокрема університету Норд, 
які в складний для України час всебічно 
підтримують наших громадян, які вимуше-
но покинули свої домівки через війну.

Мирного неба та щасливого майбутнього 
нам та нашим діточкам. Все буде Україна!

У ЗУНУ турбуються про дітей і молодь із родин, У ЗУНУ турбуються про дітей і молодь із родин, 
які у воєнний час знайшли прихисток у Тернополіякі у воєнний час знайшли прихисток у Тернополі
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            Культура   Культура   

Е л е о н о р а  А т а -
м а н ч у к ,  с т у д е н т к а 
З а х і д н о у к р а ї н с ь к о г о 
національного універ-
с и т е т у,  р о з п о ч и н а є 
ч е л е н д ж  м и с т е ц ь -
кого  проєкту  в ідд ілу 
гуманітарної освіти та 

виховання 
«Україна переможе!». 

Дівчина вірить, що мо-
литва - потужна зброя 
українців, тож підтримує 
дух наших захисників ду-
ховним гімном України 
«Боже великий, єдиний, 

нам Україну храни...»!

Колектив відділу гуманітарної освіти та виховання Західіноукраїнського національного 
університету започаткував мистецький проєкт «Україна переможе!», до якого запрошено 
творчих студентів Класичного університету Тернополя, які здатні своїми талантами  на-
дихнути наших захисників до Перемоги. Студентська молодь охоче бере участь мистецькому 
проекті, пропонуючи організаторам відео (тривалістю до 1 хв) - з фрагментом пісні, поезіі чи 
прози українською мовою. Кращі роботи представлені на сайті та сторінках ЗУНУ в соцме-
режах, - із якими пропонуємо ознайомитися і на шпальтах газети «Університетська думка».

Учасниця гурту «Інтонація» 
ЗУНУ Анастасія Галещук, з вірою 
в захисників рідної країни і в Пере-
могу, приєднується до мистецького 
проєкту відділу гуманітарної освіти 
та виховання «Україна переможе!» 
піснею, яка неодмінно підтримає 

бойовий дух українців!

24 березня 2022 року - місяць 
героїчного спротиву українського на-
роду проти російської агресії. Місяць 
незламної боротьби і неймовірної 
сили духу наших земляків.

Ми неодмінно переможемо! 
У цьому впевнена і студентка 
Західноукраїнського національного 
університету, учасниця гурту «Га-
личанка» Христина Дурняк, яка 
продовжує естафету мистецького 
проєкту відділу гуманітарної освіти 
та виховання.

Проєкт відділу гуманітарної 
освіти та виховання класичного 
університету Тернополя «Україна 
переможе!» спрямований на 
підтримку українських бійців у 
боротьбі з російським агресором. 
Сьогодні до проєкту долучається 
талановита студентка юридич-
ного факультету ЗУНУ, учасниця 
вокального гурту «Етноріка» 
Вікторія Шевчук.

П р о є к т  в і д д і л у 
гуманітарної освіти і виховання 
Західноукраїнського національного 
університету «Україна перемо-
же!» триває. Олег Левицький, 
студент юридичного факульте-
ту, учасник театру пісні «Для 
тебе» ЗУНУ, підбадьорює українців 
давньою українською народною 
піснею, що свого часу стала гімном 

Українських січових стрільців, 
«Ой у лузі червона калина».

Війна триває. Ми адаптуємося до нових реалій, відкриваємо серця, 
гартуємо характер, підтримуємо одне одного, особливо тих, хто щоденно 

захищає нас на передовій.
Студентка навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин ім. 
Б. Гаврилишина Західноукраїнського 
національного університету Анастасія 
Баланчук, учасниця студентського хору 
«WUNU voice», впевнена в тому, що 

наші захисники - 
сильні, хоробрі, незламні. 

Саме їм вона присвячує пісню, 
яка на сьогодні стала легендарною, 
і продовжує мистецьку естафету 
проєкту відділу гуманітарної освіти та 

виховання «Україна переможе!».

45-й день війни. Ми згуртовані, як ніколи досі. 
Ми захищаємо свій дім в єдиному пориві. 

Адже військо - це не тільки армія. Це й інші фронти - інформаційний, 
економічний, волонтерський… А ще є слово. А ще є пісня. 

Це та зброя, яка тримає, живить і несе віру у Перемогу.
Проєкт відділу гуманітарної освіти та виховання «Україна переможе» 

продовжують Ілона Дядьо та Володимир Дячук. 

Студентка спеціальності 
«Бізнес-комунікації та переклад» 
навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б. Д. Гав-
рилишина ЗУНУ Світлана Матвіїв 
має художній талант, через який 
висловлює партіотизм й любов до 
своєї країни. Її малюнки - це душа 
дівчини, яка вірить у перемогу й 
нескорений український народ. 

В одну хвилину може Він змінити все в нашій країні.В одну хвилину може Він змінити все в нашій країні.
Господи, благаємо тебе, даруй спасіння Україні!Господи, благаємо тебе, даруй спасіння Україні!
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Боже, Україну збережи! Господи, помилуй грішних,Боже, Україну збережи! Господи, помилуй грішних,
Змилуйся над нами і прости, - молимо Тебе, Всевишній!Змилуйся над нами і прости, - молимо Тебе, Всевишній!

російсько-українська війна: 45-й день героїчного спротиву Українців!російсько-українська війна: 45-й день героїчного спротиву Українців!

24 лютого 2022 року президент рф 
путін оголосив про початок вторгнення в 
Україну. Російські війська обстрілюють та 
знищують ключові об’єкти інфраструктури, 
здійснюють масові обстріли житлових 
районів українських міст та селищ з вико-
ристанням артилерії, реактивних систем 
залпового вогню та балістичних ракет.

Україна ще від початку війни просить 
світових лідерів закрити небо над нашою 
державою. Це означає врятувати сотні тисяч 
дітей, жінок, літніх людей, українців, які 
хочуть миру! 

Тисячі підписів щогодини: колекти-
ви підприємств та організацій, освітніх 
закладів, мешканці Тернополя і області 
підписувалися під зверненням України до 
НАТО про закриття неба.

Волонтери працюють на вулицях, сотні 
листів надходили і від найменших громад. 
Звернення до світових лідерів підписують 
усі, кому не байдужа доля нашої держави. 

Колектив Зах ідноукраїнського 
національного університету зібрав більше 
10 000 підписів на підтримку звернення Пре-
зидента України до НАТО щодо закриття 
неба над Україною. Кожен із нас розуміє, що 
ворог не шкодує нікого, про що свідчать події 
останніх днів. 

Об’єднуймося заради наших родин, 
нашої землі, нашого майбутнього. 

Перемога за нами! Слава Україні!

УКРАЇНАУКРАЇНА ПРОСИТЬ   ПРОСИТЬ  
НАТО ЗНАТО ЗАКРИТИ НЕБОАКРИТИ НЕБО  

На світанку 24 лютого 2022 року до України 
– убивчими ракетами – влетіла жахлива війна, 
– якось прояснилося не лише в очах, а неначе 
розвиднілося аж у глибині душі, і одразу стало 
видно та зрозуміло: хто поруч.

Ті, що в одну мить зникли чи щезли, - Бог 
їм Суддя.

Сьогодні говоритиму про тих, хто став на за-
хист сім’ї, родини, міста, України, – хай береже 
Вас усіх Всюдисущий Господь!!!

Ви – відважні!
Ви – сильні!
Ви – мужні!
Ви – невибагливі!
Ви – віддані!
Ви – досить терпеливі і ще більше терплячі…
Бо ж війна…
А війні байдуже, ким ви були у мирному житті – філософом чи юристом, професором чи 

itішником, аграрієм чи фінансистом, ректором чи водієм, священиком чи монахом, інженером 
чи будівельником…, бо відтепер Ви усі - захисники українського майбуття, які готові щомиті 
до бою – за Україну, за її Волю, за Честь, за Славу, за Народ!!! 

Війна стосується кожного.
Війна – як іспит совісті: що ти особисто зробив чи зробила заради Перемоги?
І тут важливі усі, навіть найменші, кроки і зусилля: вчасно потрапити до бомбосхо-

вища, не ходити вулицями без потреби, подбати про безпеку ближніх, які не можуть це 
зробити самостійно…

Перелік можна продовжувати до безкінечності…
Так, кожному – своє, але ж усе – заради Перемоги!
Заради Перемоги хлібороби засівають поля…
Заради Перемоги засаджуються городи…
Заради Перемоги плекаються сади, розчищаються джерела і річки…
Заради Перемоги навчаються школярі і студенти…
Задля Перемоги проявляється турбота про тимчасово переміщених осіб, які вийшли чи 

виїхали із пекла, сотвореного на нашій прекрасній землі нелюдами-окупантами…
Заради Перемоги ліпляться вареники, готуються борщі, смажаться пампушки, печуться 

пиріжки, прибираються території…
Заради Перемоги плетуться маскувальні сітки…
Заради Перемоги пишуться оптимістичні вірші і пісні, – щоби підтримувати бойовий Дух 

Захисників України і всього зболеного і стражденного Українського Народу, розкиданого 
війною по всьому демократичному Світі…

Задля Перемоги правдиво інформується Народ про хід воєнних подій…
Задля Перемоги цілодобово линуть від сердець вірних до Бога благальні молитви про 

захист і спасіння ЗСУ, окупованих міст і всієї України!!!
Задля Перемоги свідомі українці стають донорами…
Задля Перемоги цілодобово рятують життя захисників України Люди у білих халатах…
Бо війна – це не лише робота Збройних Сил України, медиків, священиків, волонтерів…
Війна – це згуртована праця усіх разом і кожного зокрема – заради Перемоги!!!
Світ бачить, як згуртованість Українського Народу наближає Перемогу…
Шкода, що, незважаючи на мільйонні прохання і благання українців до Світової 

спільноти – закрити небо, досі над Україною Небо втримує тільки Бог.

БОГ МОГУТНІСТЮ ВТРИМУЄ НЕБО!!!
В Україні – біда: «старший брат» увірвався війною,
Люто зиркає злом, убиває, руйнує святині…
Захищають державу сміливі бійці України – 
Прикривають відважно, як рідную Матір, собою…

Дух Святий об’єднав весь Народ й Україну зі Світом, –
Допомога приходить в зруйнований край звідусіль…
Українські Жінки, що пекли коровай для весіль,
Хліб печуть Збройним Силам – 
                                              як Роду важні Заповіти!!!

Над руїнами – дим з ароматом домашнього хліба,
Що летить до небес фіміамом пресвітлих надій…
Хліб дає Збройним Силам, відкривши Любові сувій,
Бог - прещедрий Отець - і 
Могутністю втримує Небо!!!

Марія БАЛІЦЬКА, 
головний редактор газети ЗУНУ 

«Університетська думка»

БОГ МОГУТНІСТЮ ВТРИМУЄ НЕБО!!!БОГ МОГУТНІСТЮ ВТРИМУЄ НЕБО!!!
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У хорватському Поречі, від  13 до 23 березня  2022 року, три-
вав Чемпіонат Європи серед боксерів та боксерок до 22 років. У 
турнірі взяли участь 216 чоловіків та 103 жінки. За підсумками 
змагань українська команда завоювала 10 нагород – 2 золоті, 3 
срібні та 5 бронзових. Приємно зазначити, що бронзовою при-
зеркою першості континенту у ваговій категорії 81 кг стала 
тернополянка Олеся Крисюк. 

Спортсменка виборола право виступати на цьому престиж-
ному форумі, ставши в січні цього року чемпіонкою України. 

Нагадаємо, що Олеся Крисюк – дев’ятиразова чемпіонка 
України з боксу. 

Цим видом спорту займається вже майже десять років. За цей 
час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та дві 
бронзових - на чемпіонатах Європи. 

Представниця Тернопільської обласної школи вищої 
спортивної майстерності, обласного ФСТ «Динамо», займається 
у спортивному комплексі «Текстильник», де тренується під 
керівництвом тренера Руслана Фірмана.

Золота нагорода на Золота нагорода на 
Міжнародному турнірі з Міжнародному турнірі з 

боротьби дзюдоборотьби дзюдо

Біатлоністка Анастасія Меркушина вступила до лав Біатлоністка Анастасія Меркушина вступила до лав 
Збройних сил України - береже кордони рідної держави!Збройних сил України - береже кордони рідної держави!

В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро 
19-20 березня  2022 року відбувся Міжнародний 
турнір з боротьби дзюдо Alpe Adria.

На турнірі успішно виступила студент-
ка Західноукраїнського національного 
унііверситету Сніжана Пліш. 

Дівчина здобула золоту нагороду, показав-
ши світу вправнісь українців у сфері спорту!

Випускниця Західноукраїнського 
національного університету, наша 
біатлоністка, чемпіонка Світу та Європи 
серед юніорів, учасниця двох Олімпіад 
Анастасія Меркушина вступила до лав 
прикордонників.

Пишаємося своїми випускниками, 
бо саме вони є живими легендами, 
новітньою історією та гордістю нашого 
університету. 

Слава Збройним силам України!

Студентка ЗУНУ Олеся Крисюк виборола бронзу на Студентка ЗУНУ Олеся Крисюк виборола бронзу на 
молодіжному чемпіонаті Європи з боксу у Хорватіїмолодіжному чемпіонаті Європи з боксу у Хорватії

П С И Х О Л О Г І Ч Н А  С Л У Ж Б А 
навчально-наукового інституту комунікацій 
Західноукраїнського національного 
університету разом із фахівцями кафедри 
психології та соціальної роботи соціально-
гуманітарного факультету класичного 
університету Тернополя у співпраці з коле-
гами із Асоціації психологів вищої школи 
України (АПВШУ) створили платформу 
(телеграм-канал), де з перших днів війни 
надають психологічну допомогу студен-
там усіх університетів нашої держави. Ми 
допомагаємо не залишитися наодинці про-
блемами, які виникають під час війни. 

Щоб отримати допомогу, приєднайтесь 
до телеграм-каналу й заповніть гугл-форму:

 https://t.me/psycological_help_chat
Таким чином, де б ви не знаходилися, ми 

зможемо надати вам кваліфіковану допомогу.
Якщо ви не маєте можливості 

приєднатися до платформи, зателефонуйте 
до психологічної служби ЗУНУ:

+380 (93) 314 20 19
Зараз дуже важливо дбати про своє 

психологічне здоров’я, щоб протистояти 
ворогу.   Усе буде Україна! 

Дякуємо усім студентам та виклада-
чам Західноукраїнського національного 
університету, хто здав кров для наших бійців. 
Як повідомляє Тернопільська обласна 
станція переливання крові на даний момент

Центр переливання крові повністю 
укомплектований усіма групами крові (усіх 
резус-факторів), і зараз лікарі її обробляють 
та проводять усі необхідні обстеження.

Зараз є необхідність зареєструватися 
у електронній системі донорів крові у 
Тернополі, для зручності та ефективності 
наповнення банку крові. При необхідності 
певної групи крові працівники Центру бу-
дуть вам повідомляти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdR0vgAxuwBBDlMBnfKT2lJYMnUQuW64y
IxcN30cvjYjiSwPQ/viewform?usp=send_form 

Реєструйтеся! 
Кожна краплина крові дорога!

У нас в жилах тече одна У нас в жилах тече одна 
кров - українська!кров - українська!

І від ворога нас захисти, бо без Тебе ми безсилі.І від ворога нас захисти, бо без Тебе ми безсилі.
Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні!Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні!

На базі  волонтерського центру 
Західноукраїнського національного 
університету проводяться курси з на-
дання першої домедичної допомоги. Для 
викладачів, студентів та працівників 
організовує практичні заняття лікар 
І категорії Наталія Вілібніцька, яка у 
доступній формі розповідає про базові по-
няття медичної справи.

«Сьогодні кожен повинен уміти зупинити 
кровотечу, зафіксувати переломи, зробити 
штучне дихання  та непрямий масаж серця, 
надати допомогу при шокових станах. Адже 
це війна й дуже важливо не згаяти часу до 
приїзду лікарів. Багато залежить від кожного 
із нас, від наших злагоджених дій», – зазначає 
пані Наталя.

У волонтерський центр приходять й 
просто мешканці Тернополя, які хочуть на-
вчатися надавати допомогу потребуючим.

Курси з домедичної Курси з домедичної 
допомоги в ЗУНУ!допомоги в ЗУНУ!

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 
На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
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ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА! 
І піду я у гори далекі...

Картина Марії Баліцької. Полотно.Акрил.

Ой, у лузі червона калина похилилася... Чогось наша славна Україна зажурилася...Ой, у лузі червона калина похилилася... Чогось наша славна Україна зажурилася...
А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо...А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо...

«Коли закінчиться війна…» - такою важливою є тема онлайн-конкурсу на кращий твір-роздум. 
Проте, це не просто тема, це мрія, бажання, прагнення українців від маленького до великого, 

від сходу до заходу, мрія всієї могутньої України!
До тридцять першого березня 2022 року студенти І-IV курсів факультетів, інститутів, коледжів 

Західноукраїнського національного університету творили, роздумували на тему «Коли закінчиться 
війна…» та надсилали свої творчі роботи на конкурс.

У ньому взяли участь понад 20 робіт, де була задіяна велика кількість студентів, які представлені 
в різних стилях, таких як вірші, пісні, цитати із художніх творів, відеоролики, твори-роздуми.

Роботи конкурсу оцінював творчий колектив відділу гуманітарної освіти та виховання за 
наступними критеріями: креативна форма подачі, змістовна наповнюваність, майстерність 
виконання.

За результатами онлайн-конкурсу:
І місце - Капаць Єлизавета, студентка Чортківського фахового коледжу економіки та 

підприємництва Західноукраїнського національного університету;
ІІ місце - Сміхун Анастасія, студентка ЧФКЕП ЗУНУ;
ІІІ місце - колектив студентів студмістечка класичного університету Тернополя.
Автори, творчі роботи яких зайняли 1-3 місця, отримають дипломи та цінні подарунки від 

первинної профспілкової організації студентів Класичного університету Тернополя.
Світлана СОРОЧИНСЬКА, начальник відділу гуманітарної 

освіти та виховання, голова журі конкурсу «Коли закінчиться війна...»

Розквітне Щастям Вільна Розквітне Щастям Вільна 
Україна!!!Україна!!!

Спинився Час, зачувши крик з глибин... 
Стогне Земля, лікуючи руїни... 
Моляться люди - разом - до Вершин... 
Дивиться Світ - на сльози України.

Здається, пекло відчинило люк, 
Звідкіль летіли кулі і ракети... 
Тягнуться в Небо сотні тисяч рук
З криком душі:  «Спасителю, ну де Ти?» 

Тим часом ворог - аваддон?, лорей? - 
Сіє, безжально, міни і гранати, 
Вбиває літніх, матерів, дітей... 
...І плаче, від безсилля, Божа Мати. 

Янгол Небесний звістив Благу Вість
Землянам-українцям - аж від Бога:
- Знищу усіх, хто горе вам приніс. 
За вами - Світло, Правда, Перемога!!! 

Гуртуйсь, Народе, в спільній боротьбі
Єднаймося 
                 під Синьо-Жовтим стягом! 
Із нами Бог - у радості й в журбі, - 
Він додає відваги і звитяги!!! 

Всі Збройні Сили - мужності оплот, 
За святу землю стали - до загину... 
Їм помагає Молитовний фронт - 
За воїнів, за вільну Україну!!!

Вітер на землю спалену приніс
Насіння ясенів і яворини... 
Дерева проростуть у гай чи ліс, - 
На спомин про Героїв України! 

І на воскреслій - від руїн - Землі
Зросте Верба і розцвіте Калина, 
Змужніють - в силі - діточки малі... 
Розквітне Щастям Вільна Україна!!!
                   *  *  *
Моляться люди - разом - до Вершин...
Сильна Країна воскреса з руїни... 
Бог відновив відвічний Часу плин - 
Нове Життя - на Славу України!!!
07.04.2022 р. Б.                 Марія БАЛІЦЬКА

 КультураКультура

ЄДИНА МРІЯ МОГУТНЬОЇ УКРАЇНИ - ПЕРЕМОГА!

 Віра в Правду палає
 Духом предків-героїв,
 Нас ніхто не здолає, 
Ми ідемо до бою! 
І не знала Європа 
Ще такого єднання: 
У новинах нон-стопом 
України світання! 

Приспів: З нами Бог, українці! 
Нас загартовують шрами, 
В нас відваги по вінця, 
І Перемога за нами! 

Цілий світ у напрузі, 
В жилах кров закипає, 
І бандерівське смузі 
Ворогів зупиняє! 
Йдуть щоденно пліч-о-пліч 
І цивільні, й військові, 
Смерті дивляться в очі 
Неймовірні герої! 

Приспів. За свій дім і свободу! 
Через болі і втрати! 
Український народе, 
Нас тепер не здолати!
 
Алла БІНЦАРОВСЬКА, заступник начальни-

ка відділу гуманітарної освіти та виховання

ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ!

Усі ми чекаємо закінчення війни. 
Бачимо у мріях спокійні ночі, мирне небо, 

щасливі й усміхнені обличчя одне одного. «Все 
це неодмінно прийде. Бо інакше й бути не може. 
А поки що гуртуймося, єднаймося, цінуймо 
кожну мить життя, робімо те, що повинні 
робити», - заохочує Тетяна Мужевич (на фото 
- вгорі), студентка ФКЕПІТ, учасниця гурту 
«Галичанка» Західноукраїнського національного 
університету. Дівчина продовжує естафету ми-
стецького проєкту відділу гуманітарної освіти 
та виховання Західноукраїнського національного 

університету «Україна переможе!»
Челендж мистецького проєкту 

відділу гуманітарної освіти та виховання 
Західноукраїнського національного університету 
«Україна переможе!» підхоплює студентка 
юридичного факультету Олена Притула (на 
фото - ліворуч). Дівчина щиро вірить у силу й 
міць нашої армії та долучається до проєкту, 
аби також підтримати Збройні Сили України 

своїм талантом.
Сонце жаданої Перемоги неодмінно засяє в 

українському краї! Країна, в якій зростає тала-
новита й віддана їй молодь, заслуговує 

на щасливе майбутнє!


