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ДОРОГА УНІВЕРСИТЕТСЬКА РОДИНО!
Сьогодні особливий Великодень, особливі переживання та емоції, особливі надії та сподівання!
У цей мироспасительний час для нашої України, віримо, що найсвітліше християнське свято принесе нам 

довгоочікувану звістку про перемогу життя над смертю.
Зараз ми, як ніколи, об’єднані однією мрією про мир, а наша віра в перемогу – незламна.
Величне свято Воскресіння Христового спонукає замислитися над вічними цінностями, дає нам добру нагоду на-

повнити свої серця любов’ю та добротою, зміцнити кожного із нас духовно, переосмислити наше життя й зрозуміти, 
що насправді є важливим.

Із настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й сподівання на добру долю для 
наших дітей, для неньки-України. Направмо наші зусилля на добрі справи та допомогу потребуючим. Помолімося 
за тих, хто мужньо та відважно захищає нашу Батьківщину, хто віддав своє життя за Україну.

Вітаючи усіх Вас зі світлим Воскресінням Христовим, бажаю кожній родині миру, добра, здоров’я, душевної радості, 
спокою та Божого Благословення!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Зі святковою шанобливістю  ректор Андрій КРИСОВАТИЙ
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Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !  В О С К Р Е С Н Е  У К РА Ї Н А !Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !  В О С К Р Е С Н Е  У К РА Ї Н А !
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Україно! Ти для мене - диво!  І нехай пливе за роком рік, Буду, мамо горда і вродлива, Україно! Ти для мене - диво!  І нехай пливе за роком рік, Буду, мамо горда і вродлива, 
З тебе дивуватися повік. (Василь Симоненко)З тебе дивуватися повік. (Василь Симоненко)

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

ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС! Бажаємо читачам “Університетської думки” світлого  Бажаємо читачам “Університетської думки” світлого 
Великодня, незважаючи на несамовиті крики застережних Великодня, незважаючи на несамовиті крики застережних 

сирен через загрозу російської темряви...сирен через загрозу російської темряви...
Українці - незламний Народ! Ми працюємо, і кожен з нас по-своєму наближає Українці - незламний Народ! Ми працюємо, і кожен з нас по-своєму наближає 
Перемогу! І за кожен новий світанок, за кожен сонця схід і захід ми невтомно Перемогу! І за кожен новий світанок, за кожен сонця схід і захід ми невтомно 
завдячуємо мужнім, сміливим, відважним захисникам України, які, крок за завдячуємо мужнім, сміливим, відважним захисникам України, які, крок за 

кроком, з дня у день самовіддано і героїчно наближають Перемогу! кроком, з дня у день самовіддано і героїчно наближають Перемогу! 
А коли закінчиться війна, - відбудуємо і заквітчаємо А коли закінчиться війна, - відбудуємо і заквітчаємо 

нашу оновлену, вільну і щасливу Україну! нашу оновлену, вільну і щасливу Україну! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!

У ЗУНУ відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Комунікація як 
чинник транспарентності соціальної взаємодії: 
психологічний, історичний, правовий та 
політичний виміри», яку організував колектив 
навчально-наукового інституту комунікацій 
класичного університету Тернополя.

Співорганізаторами виступили наші: 
Вармінсько-Мазурський університет, філія 
в Ельку (Польща), Нідерландська бізнес-
академія (Нідерланди), Батумський держав-
ний університет імені Шота Руставелі (Грузія), 
Фонд Юліуша Словацького «Conviventia» 
(Польща), Україно-Американська асоціація 
працівників вищої школи (США), управління 
освіти і науки Тернопільської ОДА. Наші 
колеги є нашими надійними партнерами 
та підтримують Україну в інформаційному 
просторі та волонтерською допомогою.

Конференцію відкрив ректор Класичного 
університету Тернополя Андрій Крисоватий:

- Відрадно, що у конференції беруть 
участь вітчизняні та іноземні науковці, а 
також практики з 15 країн світу: України, 
Польщі, Нідерландів, Італії, Іспанії, Грузії, 
Словаччини, США, Латвії, Азербайджану, 
Словенії, Австрії, Канади, Німеччини, 
ОАЕ та з 40 університетів. Особливо раді 

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСПАРЕНТНОСТІ КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСПАРЕНТНОСТІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 

психологічний, історичний, правовий та політичний вимірипсихологічний, історичний, правовий та політичний виміри
вітати наших словацьких колег-науковців 
із університету Матея Бела Мартіна Пірі та 
Якуба Улагера, а також волонтерів Романа 
Грешака і Юрая Хабада.

Учасників заходу привітала проректорка 
з науково-педагогічної роботи (міжнародна 
діяльність) Оксана Десятнюк: «Сьогодні, у 
час війни, у час великого випробування для 
України і кожного українця, ми маємо бути 
сильними та робити усе, що можемо, кожен 
на своєму місці».

У ході роботи науковці обговорили питан-
ня: міжнародного партнерства та комунікації 
в сучасному глобалізованому світі; теорію та 
практику ведення політичних, дипломатичних, 
торгівельних і кризових перемовин;  інституту 
медіації: українські реалії та зарубіжний досвід;  
психологічних та правових засад культури 
толерантної взаємодії; нових векторів кооперації 
та розвиток Україно-Польських відносин.

Дискусія була плідною та результатив-
ною, учасники напрацювали нові думки та 
ідеї, обговорили можливості для вирішення 
актуальних питань сьогодення. За резуль-
татами проведеної конференції буде видано 
колективну монографію.

Ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий 
зустрівся із Надзвичайним та Повноваж-
ним Послом Республіки Вірменія в Україні 
Владіміром Карапетяном.

Привітавши почесних гостей, серед яких 
був випускник ЗУНУ- Почесний Консул 
Республіки Вірменія Норік Геворкян, ректор 
розповів про те, як функціонує класичний 
університет Тернополя в умовах війни, 
про міжнародну співпрацю та діяльність 
факультетів, інститутів, закордонних філій, 
про волонтерську діяльність університету та 
наголосив на важливості освітнього процесу 
в цей непростий для України час.

Ректор ЗУНУ і Надзвичайний та По-
вноважний Посол обмінялися думками 
й планами щодо зміцнення співпраці в 
науковій царині, а особливо про розви-
ток Єреванського навчально-наукового 
інституту ЗУНУ.

Пан Посол сказав: «Пишаємося тим, що 
Єреванський навчально-науковий інститут 
ЗУНУ – це міжкультурний осередок єднання 
українського та вірменського народів й 
центр надання якісних освітніх послуг. Ми 
зацікавлені у науковому поступі та зміцненні 
діалогу між нашими державами».

Єреванський навчально-Єреванський навчально-
науковий інститут ЗУНУ науковий інститут ЗУНУ 

– це міжкультурний – це міжкультурний 
осередок єднання осередок єднання 
українського та українського та 

вірменського народів!вірменського народів!

Студенти спеціальностей «Право» та 
«Міжнародне право» Західноукраїнського 
національного університету обговори-
ли проблемні питання міжнародного та 
європейського приватного права у межах 
функціонування наукового гуртка кафе-
дри міжнародного права та міграційної 
політики.

Керівники гуртка, доценти кафедри 
міжнародного права та міграційної політики 
Людмила Саванець та Ганна  Поперечна 
презентували актуальні проблемні питання 
приватного права, запропонували студентам 
обрати напрямки наукових досліджень.

Учасники заходу обговорили актуальні 
питання міжнародного та європейського 
приватного права, визначили пріоритетні 
напрямки наукових досліджень студентів, 
розглянули методику написання сту-
дентських наукових робіт, тез доповідей 
на конференціях, оголосили найближчі 
актуальні конференції на яких студенти 
можуть представити свої наукові доробки.

Бажаємо студентам та викладачам 
плідної наукової роботи!

Науковий гурток Науковий гурток 
з міжнародного та з міжнародного та 

європейського європейського 
приватного права: приватного права: 

справи конкретнісправи конкретні
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Україна з кожним днем все більше 
відчуває підтримку міжнародної спільноти. 
Усі небайдужі люди світу допомагають 
українцям у боротьбі з ворогом. 

Наші колеги з Польщі надіслали черго-
вий вантаж волонтерської допомоги нашим 
захисникам.

«Я дуже дякую Роберту Джевєцкі 
із компанії JRHolding за підтримку 
українських бійців. Ми відчуваємо ваше 
надійне плече та цінуємо надану допомогу. 
Україна вистоїть й переможе!» - зазначив 
ректор Західноукраїнського національного 
університету Андрій Крисоватий.

Відрадно, що наші колеги докладають 
стільки зусиль, аби допомогти нам у цей 
важкий для нашої Батьківщини час.

Шана та велика подяка усім, хто 
надає волонтерську допомогу й вірить, 
що спільними зусиллями ми зупини-
мо жорстокого ворога, який знищує 
найцінніше - життя мирних людей.

Солодкі паски – із душею волонтерського центру Солодкі паски – із душею волонтерського центру 
Класичного університету Тернополя!Класичного університету Тернополя!

Україно, ти моя молитва, Ти моя розпука вікова... Гримотить над світом люта битва Україно, ти моя молитва, Ти моя розпука вікова... Гримотить над світом люта битва 
за твоє життя, твої права. (Василь Симоненко)за твоє життя, твої права. (Василь Симоненко)

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

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗУНУ ДОПОМАГАЄ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ 24/7ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗУНУ ДОПОМАГАЄ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ 24/7
Волонтерський центр ЗУНУ 24/7 працює, 

щоби надати допомогу українцям, які по-
терпають від жахіть війни та підтримують 
наших захисників. 

Мирослава та Христина Ядчишин 
- випускниці соціально-гуманітарного 
факультету щиро дякують колекти-
ву Західноукраїнського національного 
університету, а особливо викладачам 
та працівникам рідного факультету за 
матеріальну допомогу та організаційну 
підтримку. 

Брат студентки СГФ ЗУНУ Ірини Ядчи-
шин захищає Україну від ворога.

Спільними зусиллями допоможемо на-
шим бійцям! 

НЕХАЙ БОГ БЕРЕЖЕ УКРАЇНУ!

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

Великодень - це світле свято Воскресіння 
Господнього, це перемога життя над смертю. 
Напередодні цього величного свята усі українські 
родини печуть паски, розмальовують писанки. 
Але війна змусила багато родин покинути домівки. 
У волонтерському центрі Західноукраїнського 
національного університету кипить робота 
- печуть та прикрашають паски для сімей 
внутрішньо переміщених осіб. Викладачі кафе-
дри міжнародного туризму і готельного бізнесу 
з любов’ю та молитвою трудяться, щоб родини 
отримали смачний подарунок та тішилися Вели-
кодню. Жінки працюють не покладаючи рук, адже 
знають як сьогодні потрібна допомога Збройним 
силам України, переселенцям, дітям без родин...

Ми віримо в те, що милосердний Господь 
подарує мир Україні та радість в кожну українську 
домівку. Нехай Великодень об’єднає нас, полікує 
зболені серця, захистить від небезпеки кожен ку-
точок нашої Батьківщини.

Віримо в перемогу! Усе буде Україна!

Волонтерська допомога Волонтерська допомога 
захисникам України від захисникам України від 
наших колег з Польщінаших колег з Польщі

Із кожним днем Україна стає на крок 
ближче до перемоги. Закордонні партнери 
активно допомагають українцям у боротьбі 
з ворогом.

Колеги із Словаччини, які є надійними 
партнерами Зах ідноук ра їнського 
національного університету, передали 
до ЗУНУ гуманітарну допомогу, яка буде 
спрямована за призначенням. Гості мали 
можливість побачити як працює волонтерсь-
кий центр ЗУНУ Висловлюємо особливу 
подяку волонтеру Роману Грешаку за надану 
всебічну підтримку та медикаменти для 
ЗСУ. Особливо дякуємо словацьким дітям 
за малюнки для наших воїнів-захисників.

Відрадно, що наші словацькі колеги до-
кладають стільки зусиль, щрби допомогти 
нам у цей важкий для нашої Батьківщини 
час. Україна переможе!

Волонтери Західноукраїнського 
національного університету продовжують 
формувати аптечки для захисників України. 
Дякуємо усім, хто долучається фінансово та 
фізично для укомплектування необхідних 
медикаментів для тих, хто знаходиться на 
передовій.

Війна триває і волонтерський центр 
ЗУНУ виконує свої обов’язки та забезпечує 
українських воїнів усім необхідним і буде це 
робити до перемоги. 

Якщо ви маєте змогу, то можете здійснити 
благодійний внесок, щоб допомогти уком-
плектувати аптечки. Реквізити картки: 4323 
3570 2513 3758 (Шевчук Антон Михайлович)

УСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Студенти навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин ім. Б. 
Д. Гаврилишина Західноукраїнського 
національного університету у вільний від 
навчання час допомагають плести сітки та 
готують тканини для роботи. 

Сьогодні - 66-та доба війни. З кожним 
днем ми наближаємо перемогу своєю працею 
тут, у волонтерському центрі. Кожен розуміє, 
що потрібно докласти максимум зусиль, аби 
наші збройні сили могли протистояти ворогу. 

Студенти-міжнародники роблять свій 
вагомий внесок у спільній боротьбі за нашу  
вільну, незалежну, рідну Україну.

Волонтерська допомога Волонтерська допомога 
із Словаччиниіз Словаччини

Ун і в е р с и т е т с ь к а  с п і л ь н о т а 
Західноукраїнського національного 
університету спрямувала чергову гуманітарну 
допомогу жителям Миколаївської області. 
Кожного тижня волонтерський центр кла-
сичного університету Тернополя відправляє 
ліки та речі першої необхідності українцям, 
які знаходяться в складних умовах, внаслідок 
війни з окупантом. Наша допомога - це по-
рятунок для тисяч мирних жителів, які не 
мають їжі та медикаментів. Як зазначив рек-
тор ЗУНУ Андрій Крисоватий, ми працюємо 
кожного дня для того, щоби Україна вистояла 
та перемогла.

Віримо, що ми зможемо таким чином 
підтримати жителів Миколаївської області.

Усе буде Україна!

Гуманітарна Гуманітарна 
допомога від ЗУНУ - в допомога від ЗУНУ - в 
Миколаївську областьМиколаївську область
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Україно! Хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи - все одно Я проллюся Україно! Хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи - все одно Я проллюся 
крапелькою крові На твоє священне знамено. (Василь Симоненко)крапелькою крові На твоє священне знамено. (Василь Симоненко)

24 лютого 2022 року моє життя пере-
вернулось з ніг на голову, як і всього світу в 
цілому. Мене болить серце за свою країну – 
сильних, вільних і незалежних людей. 

Перебуваючи зараз у Великобританії,  
яка  підтримує Україну, вважаю, що ми 
зобов’язані за кордоном робити все, для 
підтримки своєї Батьківщини. 

Українці, які перебувають в Лондоні, що-
тижнево виходять на мітинги на підтримку 
українського народу та висувають власні 
вимоги до влади Сполученого Королівства. 

Днями відбувся незвичний для всіх про-
тест: сотні українців та британців лежали 
три години на бетоні, намагаючись показати 
світові, що відбувається в Бучі, Маріуполі, 
Ірпені та інших містах, які страждають від 
російської агресії. Люди вимагали повне 
ембарго на газ/нафту росії, щоб стягнути 
економічними кайданами рашистів. Акція 
відбувалась на вулиці, куди виходять вікна 
прем’єр-міністра Великобританії , що зараз 
знаходиться на території України. Але навіть 
попри його відсутність сотні людей вірять, 
що їх почують. Нам важливо, щоб увесь світ 
підтримав Україну й побачив, що діється на 
нашій землі.

Протест пройшов під гаслами: Stop 
russia Stop the war! We need more sanctions 
on russian oil! Stop the genocide in Ukraine!

Я пишаюсь нашим народом, нашими 
захисниками. Молюся за кожного солдата, 
який стоїть на передовій, за кожне місто , 
яке страждає, за всіх людей, які не мають 
можливості евакуюватись, за кожну душу, 
яка відійшла через звірство нашого «брат-
нього народу». Я вірю, що зовсім скоро всі 
українці повернуться додому, а над нашої 
країною засвітить сонце перемоги. Слава 
Україні!

Катерина Бабійчук, студентка третього 
курсу спеціальності «Міжнародний 

менеджмент» навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин 

імені Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ

Студенти ЗУНУ Студенти ЗУНУ 
вийшли на акцію вийшли на акцію 

протесту в Лондоні протесту в Лондоні 
- на підтримку - на підтримку 

УУкраїнського країнського ННародуароду!

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 
Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИСОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ організовує 19 травня у США аукціон, на яко- організовує 19 травня у США аукціон, на яко-
му продаватимуть речі, які символізують Україну, - малюнки дітей, вишивана му продаватимуть речі, які символізують Україну, - малюнки дітей, вишивана 
продукція, речі, які побувати на війні, українські прапори, українські намиста, продукція, речі, які побувати на війні, українські прапори, українські намиста, 
гердани, продукція з тризубом, футболки з українською тематикою, картини - гердани, продукція з тризубом, футболки з українською тематикою, картини - 
написані та вишиті, рукотворні обереги... На виручені, під час аукціону, кошти написані та вишиті, рукотворні обереги... На виручені, під час аукціону, кошти 
будуть придбані засоби для тактичної медицини.будуть придбані засоби для тактичної медицини.
Відрадно, що до збору речей активно долучилися студентська молодь, науковці Відрадно, що до збору речей активно долучилися студентська молодь, науковці 
та працівники Класичного університету Тернополя. Усе буде надіслане до США. та працівники Класичного університету Тернополя. Усе буде надіслане до США. 

УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИУКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Юридичний факультет Західноукраїнського національного університету на базі факультету 

права та адміністрації Ягеллонського університету започаткував Українську студію юридичної 
освіти для студентів та вступників 2022р. - спеціальний проєкт в умовах російсько-української війни.

Ця ініціатива надає можливість усім учасникам здобути додаткові знання з різних галузей 
права та отримати сертифікат від факультету права та адміністрації Ягеллонського університету. 
Координатор проекту - заступник декана юридичного факультету, к.ю.н. Світлана Мазепа/

Навчання буде відбуватися у гібридній формі: для тих слухачів, що знаходяться в Кракові 
- на факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету, а усі інші зможуть брати 
участь у форматі онлайн. Це гарна нагода для українських студентів та абітурієнтів отримати 
якісну освіту, а для науковців поділитися досвідом й об‘єднатися в такий важкий для України 
час заради майбутнього.

Ректор Класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий, привітавши учасників 
проєкту, сказав: «Дякую польським колегам за підтримку, надану українському народові у 
час великих випробувань. Ми цінуємо те, що ви для нас робите заради спільної перемоги. Усе 
буде Україна! Героям слава!»

До діалогу долучилися: професорка, доктор габілітований Дорота Малек - проректор з 
міжнародного співробітництва Ягеллонського університету, професор, доктор габілітований 
Єжи Піскулінський - декан права та адміністрації Ягеллонського університету, В’ячеслав 
Войнаровський - Генеральний консул України в Кракові, Денис Азаров - в.о. президента 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор Володимир Бурдін - 
декан юридичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка, доктор 
юридичних наук Сергіяй Банах - декан юридичного факультету ЗУНУ.

У  З а х і д н оу к р а ї н с ь к о м у 
національному університеті відулася 
VI Міжнародна конференція 
«Російсько-Українська війна: право, 
безпека, світ». 

Теми панельних дискусій:
1. Права людини в умовах війни
2. Політика безпеки
3. Виклики для Європи та світу
У конференції взяли участь 

науковці іноземних університетів: 
Польща, Німеччина, Австрія, Грузія, 
Молдова, Туреччина.

«Ми зустрічаємося у непростих умовах війни в Україні. 24 лютого 2022 року із повномас-
штабним вторгненням російської армії на нашу територію розпочався новий етап російсько-
української війни. Це боротьба за незалежність та суверенітет України, яка триває з 2014 року. 
Це війна за цивілізаційний вибір: наша держава відстоює свою приналежність до європейської 
спільноти й водночас – ті основні цінності, права і свободи, що лежать в основі Західного світу», 
– зазначив у вітальному слові проректор з наукової роботи Зеновій Задорожний.

Відрадно, що саме у класичному університеті Тернополя організовано платформу для 
обміну думками юристів

- щодо механізмів відповідальності за порушення прав людини в результаті російсько-
української війни;

- щодо викликів і загроз міжнародному праву;
- щодо міжнародно-правового співробітництва у кримінальних справах та заборонених 

методах і засобах ведення війни.
Віримо, що війна обов’язково закінчиться й вже зараз ми маємо думати про відбудову 

України та вступ до Європейського союзу. Тому ще однією важливою національною подією є 
відкриття Українського хабу Європейського інституту права.

Для України дуже важливо створити майданчик для обговорення та співпраці юристів, 
науковців, суддів, прокурорів, провідних адвокатів та інших юридичних фахівців, які прояв-
ляють активну зацікавленість у розвитку європейського права та імплементації європейських 
стандартів у національне законодавство.

Пишаємося тим, що ця історично значуща подія відбувається в стінах нашого університету. 
Адже на Український Хаб Європейського інституту права буде покладено важливе завдання: 
європеїзація українського законодавства.

Бажаємо плідного обміну думками, активних дискусій та нових шляхів вирішення акту-
альних питань. Україна вистоїть, Україна переможе.

«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: 
право, безпека, світ»право, безпека, світ»
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Що Мені до чиєїсь старої провини, До брехні, що лунала колись, Що Мені до чиєїсь старої провини, До брехні, що лунала колись, 
Ця війна відміняє донинішні війни Й ті любові, що вже відбулись. (Григорій Фалькович)Ця війна відміняє донинішні війни Й ті любові, що вже відбулись. (Григорій Фалькович)

У Класичному університеті Тернополя 11 квітня 2022 року відбулася міжнародна науко-
во-практична конференція студентів та молодих вчених «Міжнародна економіка в умовах 
кліматичних змін: пандемічний та постпандемічний період» .

З привітальним словом виступив Зеновій-Михайло Задорожний, доктор економічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Західноукраїнського національного університету..

Організатор – кафедра міжнародної економіки Західноукраїнського національного 
університету.

На конференції були представлені матеріали науковців з Китаю, Греції, Німеччини, 
Польщі, а також науковців з міст-героїв України: Харкова, Маріуполя, Києва.

На конференцію було надіслано приблизно 100 тез, що розміщені в основних наукових 
напрямках конференції:

1. Екобезпека суспільства та інклюзія циркулярної економіки в умовах пандемії
2. Сталий розвиток і глобальна зміна клімату
3. Європейський Союз: сучасні загрози та можливості регіональної політики
Вони імплементуються, у межах фундаментального держбюджетного дослідження «Еко-

безпека суспільства та інклюзія циркулярної економіки в умовах пандемії» та двох проєктів 
Жана Моне Європейської Комісії (ERASMUS+): «Європейська регіональна політика» і 
«Європейська та глобальна регіональна інтеграція».

 
Ірина Іващук, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин  ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного 
університету та почесний консул Республіки Сенегал в Україні зазначила доречність та 
вчасність конференції.

Тарас Демкура, кандидат економічних наук, віце-президент Українського національного 
комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), старший віце-президент Національної 
туристичної організації України виступив з доповіддю про релокації бізнесу в умовах 
воєнного часу.

Тетяна Орєхова, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин, декан економічного факультету Донецький національний університет 
ім. В. Стуса з доповіддю: «Глобальна продовольча безпека: виклики сьогодення».

Леонід Бицюра, в.о. завідувача кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського 
національного університету.

Наталія Резнікова, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового 
господарства і  міжнародних економічних відносин Київського національного Університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ: «Політекономія допомоги в контексті повоєнного 
відновлення економіки України»

Олена Птащенко, доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних 
відносин і журналістики Харківського національного економічного університету імені С. 
Кузнеця : «Міграційні потоки: сучасні тенденції соціальної напруги».

Володимир Панченко (Консалтингова компанія KSP Strategies, м. Київ): «Неопротекціонізм 
як драйвер економічного зростання в новій стратегії відновлення України.

Ірина Дерід, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Лобістські витрати паливних корпорацій vs глобальні 
витрати на боротьбу зі змінами клімату».

Виступили  також Роман Зварич, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, Оксана 
Тулай, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та 
дипломатії, Євген Савельєв,  доктор економічних наук, професор, Наталія Кравчук доктор 
економічних наук, професор.

Почесним гостем на конференції була Перша віцепрем’єр-міністерка, Міністерка 
економіки України Юлія Свириденко.

Долучилися до заходу закордонні партнери кафедри: Евангелос Сискос, доктор 
економічних наук, професор, професор Університету Західної Македонії, Греції 
та Екгард Фраєр, доктор наук, професор, заступник директора фундації OMNIS 
Religio Vorstandt, Німеччина.

«Міжнародна економіка в умовах кліматичних змін: «Міжнародна економіка в умовах кліматичних змін: 
пандемічний та постпандемічний період»пандемічний та постпандемічний період»

«Регіональна інтеграція: «Регіональна інтеграція: 
європейський бенчмарк в європейський бенчмарк в 

умовах викликів глобальної умовах викликів глобальної 
фрагментації (REFRAG)» фрагментації (REFRAG)» 

Урочисте відкриття проєкту Про-
грами ім. Жана Моне 101048216 – 
REFRAG – ERASMUS-JMO-2021-HEI-
TCH-RSCH «Регіональна інтеграція: 
європейський бенчмарк в умовах 
викликів глобальної фрагментації 
(REFRAG)» відбулося 18 квітня 2022 
року у ЗУНУ. 

З вітальним словом до присутніх звер-
нулася проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародна діяльність) Оксана 
Десятнюк:

« М и  п и ш а є м о с я  т и м ,  щ о 
Західноукраїнський національний 
університет бере участь у такому мас-
штабному проєкті. Для наших науковців 
це нові можливості, нові перспективи у 
співпраці з фахівцями закордону. Дякую 
усім, хто докладає зусиль, аби ця програма 
була успішно реалізована в класичному 
університеті Тернополя».

Серед основних завдань проєкту:
–  в п р о в а д ж е н н я  в  п р о г р а м у 

Західноукраїнського національного 
університету нового міждисциплінарного 
та міжфакультетського навчального курсу 
«Європейська та глобальна регіональна 
інтеграція» (REFRAG-курс) з метою 
розвитку компетенцій студентів у сфері 
регіональної інтеграції з використанням 
досвіду ЄС;

- запуск комплексу тренінгових курсів 
«Європейський регіоналізм: практичне 
втілення» (REFRAG-тренінг) з метою роз-
ширення обізнаності місцевих економічних 
та політичних суб’єктів про ризики та 
можливості сучасного регіонального світу з 
акцентом на питання ЄС.

Відкриття проєкту було приурочене саме 
відкриттю REFRAG-курсу в ЗУНУ. Про-
слухати курс виявили бажання студенти на-
вчально-наукового інституту міжнародних 
відносин ім. Б. Гаврилишина, факультету 
економіки та управління, факультету 
комп’ютерних та інформаційних технологій, 
факультету фінансів та обліку, юридичного 
факультету.

Координатор проєкту REFRAG Марія 
Лизун представила основні завдання та 
очікувані результати імплементації проєкту. 
Викладачі курсу Ігор Ліщинський та 
Віталіна Куриляк розповіли про тематичні 
напрямки викладання курсу та відмітили 
його особливу актуальність в умовах 
сучасної фрагментації глобального про-
стору та загострення міжцивілізаційних 
протистоянь.

Бажаємо усім плідної роботи та резуль-
тативних наукових досліджень!

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю
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Душу схиляємо нині До пресвятих молитов. Душу схиляємо нині До пресвятих молитов. 
Боже, даруй Україні Волю, Добро і Любов...  (Володимир Вихрущ)Боже, даруй Україні Волю, Добро і Любов...  (Володимир Вихрущ)

 «Зосереджуємо зусилля на 
покликанні, потенціалі, перспек-
тивах та можливостях», - саме 
такий висновок зробили учас-
ники круглого столу «Глобальні 
виклики для індустрії гостинності 
в сучасних умовах розвитку 
соціально-економічних та куль-
турних процесів».

 З а х і д  в і д б у в с я  у 
З а х і д н о у к р а ї н с ь к о м у 
національному університеті з 
ініціативи кафедри міжнародного 
туризму і готельного бізнесу 
ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина.

Координувала роботу круглого столу Гугул Оксана Ярославівна - к.е.н., доцент завідувачка 
кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу.

Науковими арбітрами заходу виступили: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович – 
д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЗУНУ; Іващук Ірина Олегівна – д.е.н., професор, 
директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина; 
Брич Василь Ярославович – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту 
інноватики, природокористування та інфраструктури; Зварич Ірина Ярославівна – д.е.н., 
професор завідувач кафедри міжнародної економіки; Зварич Роман Євгенович – д.е.н., про-
фесор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.

У роботі круглого столу, крім науковців  та студентів Західноукраїнського національного 
університету, взяли участь: Зайченко Мар’яна - керівник відділу МІСЕ ТОВ “Аквавіта 
Івент”, м. Київ; Кучеренко Ірина - керівник юридичного відділу ТОВ “Аквавіта-тур”, м. 
Київ; Гуменюк Анжела - директор мережі “Львівська майстерня шоколаду ”, м. Тернопіль; 
Сафандула Ярослав - заступник директора СК “Провідна” по Західному регіону, м. Тернопіль; 
Іноземцев Ілля – власник закладів “Сицилія”, “Stone Street Cafe”.

Жвава дискусія у ході роботи круглого столу розгорнулась навколо таких напрямків: 
виклики сьогодення в міжнародному туризмі та шляхи їх вирішення; юридичні аспекти 
організації туристичного бізнесу; волонтерство, командний дух та “кухонні війська” або як 
змінився ресторанний ринок України; особливості страхування в сучасному міжнародному 

«Глобальні виклики для індустрії гостинності в сучасних умовах «Глобальні виклики для індустрії гостинності в сучасних умовах 
розвитку соціально-економічних та культурних процесів»розвитку соціально-економічних та культурних процесів»

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

У Західноукраїнському національному 
університеті відбулась Міжнародна на-
уково-практична студентська конференція 
«Сучасна парадигма іншомовної бізнес-
комунікації: передові міжнародні практики 
та міжкультурна інтеграція».

До заходу долучилися 185 юнаків 
та дівчат, які є студентами закордонних 
університетів-партнерів та студенти, які на-
вчаються в класичному університеті Терно-
поля. Це говорить про значний інтерес молоді 
до міжкультурної комунікації з метою роз-
ширення доступу до світових економічних, 
соціальних, освітніх і культурних можливо-
стей та забезпечення інтеграції України до 
європейського політичного, економічного і 
науково-освітнього простору.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк 
передала учасникам вітання від ректора 
ЗУНУ Андрія Крисоватого й звернулася до 
студентів:

«Я дякую кожному із вас за те, що ви, 
у такий непростий для України час, ведете 
міжнародний діалог, навчаєтеся, волон-
терите, допомагаєте країні побороти во-
рога. Сьогодні від кожного із вас залежить 
майбутнє нашої держави. Ваші знання - це 
теж зброя, інструмент, який ви можете ви-
користати для перемоги».

Директорка ННІМВ ім. Б. Д. Гаврили-
шина Ірина Іващук зазначила: «Україна 
сьогодні, як ніколи, потребує фахівців, які 
після перемоги докладатимуть усіх зусиль 
для того, щоб наша держава процвітала. Дя-
кую нашим студентам за те, що розповідаєте 
світу правду про події в Україні різними 
мовами».

«Сучасна парадигма іншомовної бізнес-комунікації: «Сучасна парадигма іншомовної бізнес-комунікації: 
передові міжнародні практики та міжкультурна інтеграція»передові міжнародні практики та міжкультурна інтеграція»

Метою конференції, яку організувала 
кафедра іноземних мов та інформаційно-
комунікаційних технологій навчально-на-
укового інституту міжнародних відносин ім. 
Б. Д. Гаврилишина є залучення молоді до 
обговорення актуальних питань сучасності 
іноземними мовами, а також оптимізація ви-
користання ресурсів іншомовної комунікації 
для формування та розвитку професійних, 
лінгвокультурних та перекладацьких умінь 
студентів.

Робота конференції відбувалась у семи 
секціях: економічні науки, фінанси та облік, 
природокористування та агрономія, пра-
во та державотворення, комп’ютерні та інформаційні технології, гуманітарні науки, 
перекладознавcтво. Тому кожен учасник долучився до обговорення й зробив свій внесок у 
розвиток міжнародної комунікації для формування професійних навичок та умінь.

туристичному бізнесі; Україна – гостинна, 
успішна  і єдина країна.

Підсумовуючи, усі учасники дійшли 
до спільної думки, що проведений захід 
обов’язково має мати продовження у більш 
широкому форматі на постійній основі. 
До подальшої роботи із популяризації 
Тернопільщини як потужного туристичного 
та гастрономічного регіону за координаційної 
ролі державних органів усіх рівнів мають до-
лучитися наукові кола, бізнес-структури, які 
представляють всі сегменти сфери гостинності.

Дякуємо за активну дискусію та обмін 
досвідом!
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По дорозі від пекла до раю Молитви і прокльони збираю - пошматованих, вбитих, живих - Бо По дорозі від пекла до раю Молитви і прокльони збираю - пошматованих, вбитих, живих - Бо 
уже не стачає своїх. Віддають, не перечать вони. Може, рай - це земля без війни? (Григорій Фалькович)уже не стачає своїх. Віддають, не перечать вони. Може, рай - це земля без війни? (Григорій Фалькович)

З ініціативи кафедри менеджмен-
ту, публічного управління та персона-
лу факультету економіки та управління 
Західноукраїнського національного 
університету та за підтримки Тернопільської 
обласної  військової  адміністрації , 
Тернопільської обласної ради, Науково-
дослідного центру індустріальних проблем 
розвитку НАН України (м. Харків) 14 квітня 
2022 року відбувся круглий стіл «Управління  
життєдіяльністю  територіальних громад в 
умовах воєнного стану: виклики й  механізми 
реагування».

Участь у заході взяли 95 осіб, зокрема, 
посадові особи органів державної влади 
та місцевого самоврядування, голови 
територіальних громад Тернопільської 
області, представники установ та організацій, 
науковці та аспіранти вищих навчальних 
закладів України, Польщі та Литви, про-
фесорсько-викладацький склад кафедри 
менеджменту, публічного управління та 
персоналу ЗУНУ.

З вітальним словом до учасників  кру-
глого столу звернувся ректор ЗУНУ, доктор 
економічних наук, професор Крисоватий 
Андрій Ігорович: «Триває 50-ий день 
героїчного протистояння нашого народу 
російським загарбникам. Нові реалії сього-
дення, нові виклики та загрози вимагають 
від нас згуртованості, рішучих дій та нестан-
дартних підходів.

Тема нашого круглого столу зараз, як 
ніколи, на часі. Адже в умовах війни вкрай 
необхідно навчитися жити й працювати так, 
щоб  допомогти Україні вистояти.

Сьогодні ми об’єдналися у  спільному 
прагненні – забезпечити надійний тил та 
підтримку країни зсередини у час, коли 
українські захисники борються із ворогом 
на лінії фронту».

«Управління  життєдіяльністю  територіальних громад в умовах воєнного «Управління  життєдіяльністю  територіальних громад в умовах воєнного 
стану: виклики й  механізми реагування»стану: виклики й  механізми реагування»

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

У своєму виступі  начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Труш 
Володимир Любомирович окреслив нагальну важливість обговорення окреслених проблем 
науковою спільнотою та представниками публічного сектору задля вироблення ефективних 
механізмів реагування  територіальних громад на виклики сьогодення.

Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, 
публічного управління та персоналу ЗУНУ у вітальному слові до учасників заходу як моде-
ратор окреслив ключову мету науково-практичного заходу - напрацювання підходів щодо 
підвищення спроможності територіальних громад вирішувати суспільно значимі завдання 
у сучасних реаліях.

Ґрунтовні аналітичні дані та конкретні рекомендації з проблемних питань круглого 
столу у своїх виступах озвучили:

Іванова Ольга Юріївна  - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менед-
жменту, публічного управління та персоналу (за сумісництвом), завідувач сектора про-
блем регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики та 
регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН 
України, м. Харків;

Воляник Галина Миколаївна - директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської ОВА;

Харченко Володимир Михайлович - директор Департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА;

Дейнека Юрій Петрович -начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської 
міської ради;

Боярський Вадим Андрійович - голова Шумської територіальної громади.
Ними були висвітлені питання щодо особливостей управління територіальними грома-

дами в умовах воєнного стану, удосконалення діяльності органів влади у сфері цивільного 
захисту населення, громадського порядку та громадської безпеки, координації діяльності 
установ соціальної сфери територіальних громад та вирішення соціальних проблем в умовах 
воєнного стану,   збереження економічного потенціалу та сприяння активізації економіки 
територіальних громад в умовах воєнного стану.

В дискусійній платформі круглого столу взяли активну участь Рогальський Ігор 
Олегович - начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 
області; Лелюгене Ірена - доктор, афілійований професор Університету імені Миколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс, Литва); Хома Ольга Зіновіївна - начальник управління освіти і на-
уки Тернопільської  ОВА; Павліщи Даріуш - доктор, голова гміни Громадка Болеславець-
кого повіту Нижнєсілезького воєводства (Республіка Польща); Пачускі Пйотр - депутат 
Єленєгурської міської ради Нижнєсілезького воєводства (Республіка Польща); Горохова 
Людмила Петрівна - директор Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти 
(м. Київ); Корицький Григорій Іванович - генеральний директор КНП «Тернопільська об-
ласна дитяча клінічна лікарня», д-р медичних наук; Марків Наталія Василівна - генеральний 
директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання; Гавура 
Олександр Михайлович - заступник начальника ГУ ДСНС України в Тернопільській області.

За результатами роботи круглого столу кафедрою менеджменту, публічного управління 
та персоналу ЗУНУ будуть узагальнені всі пропозиції учасників та підготовлені рекомендації 
щодо удосконалення процесу управління  життєдіяльністю  територіальних громад в умовах 
воєнного стану, які будуть опубліковані на офіційних сайтах та сторінках організаторів й 
учасників заходу. Завідувач кафедри менеджменту, публічного управління  та персоналу, 
д.е.н., професор Михайло Михайлович Шкільняк та професорсько-викладацький колектив 
кафедри дякують учасникам круглого столу за активну участь та сподіваються на подальшу 
плідну співпрацю, спрямовану на розбудову України.

Працівники студентського містечка Працівники студентського містечка 
і мешканці гуртожитку покращеного і мешканці гуртожитку покращеного 
планування №11 ЗУНУ взяли участь планування №11 ЗУНУ взяли участь 
в екоакції «Наведи лад на своїй землі». в екоакції «Наведи лад на своїй землі». 
Мета заходу - очистити від сміття лісовий Мета заходу - очистити від сміття лісовий 
масив біля університету напередодні Ве-масив біля університету напередодні Ве-
ликодня!     ликодня!     
З особливим ентузіазмом і настроєм З особливим ентузіазмом і настроєм 
прибирали ліс сім’ї, молодь та діти, які прибирали ліс сім’ї, молодь та діти, які 
були змушені через війну покинули свої були змушені через війну покинули свої 
домівки в Києві і Харкові і тимчасово домівки в Києві і Харкові і тимчасово 
оселитися в гуртожитку університету. Во-оселитися в гуртожитку університету. Во-
лонтери із задоволенням пакували пла-лонтери із задоволенням пакували пла-
стиковий посуд, пляшки, скляне та інше стиковий посуд, пляшки, скляне та інше 
сміття в пакети і складали їх на узбіччя сміття в пакети і складали їх на узбіччя 
для подальшої утилізації. Всім відомо, для подальшої утилізації. Всім відомо, 
яку шкоду довкіллю приносить пластик - яку шкоду довкіллю приносить пластик - 
поліетиленовий пакет може розкладатися поліетиленовий пакет може розкладатися 
щонайменше 10 років; пластиковий по-щонайменше 10 років; пластиковий по-
суд - 50 років, а пластикові пляшки - від суд - 50 років, а пластикові пляшки - від 
100 до 500 років! Тому свідомі громадя-100 до 500 років! Тому свідомі громадя-
ни не можуть залишатися байдужими і ни не можуть залишатися байдужими і 
пасивно спостерігати як нищиться ліс і пасивно спостерігати як нищиться ліс і 
забруднюється довкілля.  забруднюється довкілля.  
Людське життя тісно пов’язане з приро-Людське життя тісно пов’язане з приро-
дою і потрібно берегти її красу та багат-дою і потрібно берегти її красу та багат-
ство, тому сподіваємось, що відпочиваючі ство, тому сподіваємось, що відпочиваючі 
будуть відповідально відноситись до лісу і будуть відповідально відноситись до лісу і 
шанувати нашу природушанувати нашу природу

Екоакція Екоакція в ЗУНУв ЗУНУ
«Наведи лад на своїй «Наведи лад на своїй 

землі» землі» 
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І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди.І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.  (Ліна Костенко)Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.  (Ліна Костенко)

Українці ніколи не були загарбниками! Ми захищаємо свою Українці ніколи не були загарбниками! Ми захищаємо свою 
землю, - тому у нас особливий патріотичний дух! землю, - тому у нас особливий патріотичний дух! 

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

Війна увірвалася на нашу землю, мов дикий звір... Сьогодні багато свідомих 
людей залишили свої домівки й пішли захищати Україну від ворога. 

Люди різних професій, різних філософських поглядів, різних вікових категорій 
поповнили ряди добровольців, які відчайдушно захищають нашу Батьківщину.

Нещодавно ми мали нагоду поспілкуватися з викладачем соціально-
гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, 
Заслуженим артистом України Андрієм ПІДЛУЖНИМ, який поповнив ряди 
44-тої окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола.

- Андрію Борисовичу, розкажіть, будь ласка, чому вирішили піти до лав Збройних сил України, 
адже Ви творча людина.

- Відкрию вам “секрет” – йде війна! (усміхається). Якщо серйозно, то у мене в дитинстві 
була мрія – стати військовим. 

Я читав багато літератури, яка стосувалася військової сфери. 
Колись була така “Книга майбутніх командирів”, вона захопила мене. Ну, звісно, для мене, 

як і для кожного чоловіка – честь захищати свою Батьківщину. 
У 1997 році ми разом із гуртом “Тартак” та Олександром Положинським записали пісню, 

про яку нікому не розповідали. 
У відеокліпі одну із ролей – воїна УПА, зіграв тернополянин Віктор Гурняк, а потім, за 

жахливою іронією долі, він загинув, захищаючи Україну в 2016 році. 
Приїхавши до батьків у Тернопіль, я біля катедри побачив величезне скупчення людей – 

вони прощалися із Віктором. 
Коли його несли вулицями міста, то усі люди зупинялись та аплодували Герою. 
Це на мене дуже вплинуло. Коли 24 лютого почалася війна, то у мене не було жодних сумнівів. 

Я ходив на різні вишколи, патрулювання, але розумів, що це все – не те. Тоді я прийняв рішення.

- Чому саме артилерійська бригада? Ви ж розумієте, що зараз іде повномасштабна війна, 
і це не тільки оборона міста.

- Почнімо з того, що наважитися мені було дуже легко. Думаю, багато хто чув нашу пісню 
“Падаючи на сніг”, до якої ми залучили багато військових, зокрема хлопців та дівчат з 44-тої 
окремої артилерійської бригади. 

У нас була велика кількість різноманітних тренувань, і я мав можливість побачити різні 
види озброєння та ознайомитися із технологіями. 

Я вважаю, що краще бути у бойовій бригаді, а ніж “на задвірках”, хоч, переконаний, що 
будь-яка допомога – важлива. 

Обравши 44-ту бригаду, – абсолютно не шкодую.

- Як поставилися до Вашого рішення рідні, близькі, друзі?
- Коли заходжу у магазин, який відвідував раніше цивільним, то жіночки, які мене знають, 

починають плакати. Буває, коли мені терміново треба кудись дістатися, то мене можуть швидко 
підвезти.  Є, звісно, частина людей, які не розуміють, що йде війна, й потрібно об’єднуватися 
й допомагати один одному, але це не у військових структурах.

Мама відреагувала дуже достойно і з 
розумінням, зважаючи на ті жахливі речі, які 
відбуваються в країні. Вона справжній боєць: 
у мене давно хворіє тато, а мама завжди поруч 
з ним. Каже: “Це мій чоловік, а мій святий 
обов’язок бути поряд із ним”. Тому у мене 
повна підтримка від батьків.

- Сьогодні – День українського доброволь-
ця. Ви з перших днів війни – у 44-ій окремій 
артилерійській бригаді. Що можете побажати 
усім людям, які стоять пліч-о-пліч з Вами у 
строю?

-  У першу чергу – бажаю віри. А ще - надії 
і любові. 

Відомий полководець Ганнібал зміг пере-
могти тисячне військо Римської імперії, маю-
чи зовсім невелику кількість бійців. 

Віра, Любов і Надія – це три могутні сили, 
які допоможуть врятувати нашу країну. 

Українці ніколи не були загарбниками, 
ми захищаємо свою землю, тому у нас такий 
патріотичний дух. 

За нашими плечима не якась смішна, 
крива конструкція у вигляді Кремля,  а – наші 
діти, батьки, дружини, кохані. 

Тепер у мене немає співчуття до росіян, 
яких я можу називати лише андрофагами, 
людожерами, племенем істот. 

На відміну від наших “провідних” 
артистів, мені нема за ким шкодувати і кого 
закликати зупинити війну. 

Вважаю, що найкращий спосіб зупинити 
війну - це перемогти ворога. 

Якщо ми цього не зробимо, тоді все це буде 
повторюватися постійно. 

Я думаю, що знищення агресора - це по-
дарунок не лише українцям, які споконвіку 
потерпали від цієї гидоти, адже це буде по-
дарунком для усього світу.

Відділ інформації  та зв’язків з 
громадськістю

На фото - доброволець Збройних сил 
України Андрій ПІДЛУЖНИЙ

О, УКРАЇНО, О, ЛЮБА НЕНЬКО, 
тобі вірненько присягнем - серця кров і любов - все тобі  віддамо у боротьбі - 

за Україну, за її волю, за честь, за славу, за Народ! 
(із Української народної пісні)
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Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви.  (Ліна Костенко)Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви.  (Ліна Костенко)

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

На соціально-гуманітарному факультеті 
Західноукраїнського національного університету 
продовжуються зустрічі з успішними у сфері 
журналістики людьми.

Студенти мали нагоду поспілкуватися із Владом 
Волошином. Актор дубляжу, диктор, радіоведучий, теле-
ведучий, ведучий івентів - далеко не повний перелік сфер, 
у яких гість працює.

Молодь СГФ ЗУНУ почерпнула чимало корис-
них порад та думок про:

- роботу над голосом, голосову дієту, дихальні 
вправи;

- здорову та не дуже конкуренцію, токсичних 
людей;

- витримку під час нестандартних ситуацій в 
ефірі та на публіці;

- активний відпочинок для саморозвитку, розширення кругозору;
- професії у сфері медіа, які актуальні і потрібні;
- нові проєкти у підтримку України.
Влад Волошин - людина з величезним досвідом: розпочав кар’єру ведучим на 

Радіо Тернопіль, працював у студії «З ранку до ночі», був голосом програм телеканалу 
M1, Нового каналу, обличчям каналу Прямий і ще багато різного. Усе це надзвичайно 
вразило слухачів. 

Відрадно, що Влад - випускник Західноукраїнського національного університету.
Відомий журналіст виокремив найцінніші поради з власного досвіду; маєш мрію 

- дій; усе, що пропонують, роби; кожна пропозиція - певний кастинг, випробування, 
насамперед для самого себе;  намагайся стати універсальним; запорука успіху - добрі 
професійні стосунки з людьми;  будь щирим, будь собою; багато читай!

Студенти пікавилися і мріями Влада...
- Дуже хотів би провести концерт перемоги України, у трохи соліднішому віці - оз-

вучити Аль Пачіно, - зізнався студентській молоді зірковий гість.
Розмова минула непомітно й залишила теплі спогади та бажання зустрітися знову.

Журналіст Влад Волошин Журналіст Влад Волошин 
мріє провести концерт перемоги України!мріє провести концерт перемоги України!

Зустрічі із людь-
ми, які безпосередньо 
пов’язані із практичною 
діяльністю є основою на-
дання освітніх послуг та 
вдосконаленні навчан-
ня студентів соціально-
гуманітарного факульте-
ту Західноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету.

У межах вивчення 
курсу «Майстерність радіо- та телеведучого» юнаки 
та дівчата мали можливість поспілкуватися із Ната-
лею Колтун – керівником радіо на телерадіокомпанії 
Суспільне Тернопіль.

25 років стажу роботи у медійній сфері – це 
копітка праця, можливості спілкуватися з цікавими 
людьми, вести активну інформаційну політику. Го-
ворили про специфіку радіо, його природу, жанрову 
різноманітність, загалом частку радіо в ефірному 
просторі, цільову аудиторію тощо.

У сучасних умовах радіо – всюдисуще, також 
через прямі ефіри та стріми тепер можна не тільки 
слухати, а й бачити. Тому для ведучих важливо усе: 
голос, красива мова, дикція, тембр, вміння уявляти, 
керувати емоціями. Цьому сприяє життєвий досвід, 
постійна праця, обізнаність в актуальних питаннях. 
А ще важливо – бути собою.

Пані Наталя розповіла чимало історій про що-
денну роботу Суспільне Тернопіль, дала практичні 
поради про те, що повинен знати і робити топовий 
радіоведучий, щоб його було цікаво слухати.

У Класичному університеті У Класичному університеті 
Тернополя вивчають Тернополя вивчають 

“Майстерність “Майстерність 
радіо- та телеведучого”радіо- та телеведучого”

Цікаві зустрічі...Цікаві зустрічі...

Н а  з ап р о ш е н -
ня доцента кафедри 
психології та соціальної 
роботи соціально-
г у м а н і т а р н о г о 
ф а к у л ь т е т у 
Західноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету, к.ю.н., до-
цента Оксани Яремко 
у рамках дисципліни 
« С о ц і а л ь н а 
ю р и с п р уд е н ц і я » 
відбулася зустріч 
студентів груп СР-21 і 
СЗ-21 з адвокатом Рус-
ланом Тополевським.

У межах теми «Правозахисна діяльність у сфері 
соціальних прав людини» Руслан Тополевський 
поділився досвідом ГО «Центр правових та політичних 
досліджень «СІМ» у наданні особам, що знаходяться у 
складних життєвих обставинах (жертвам домашнього 
насильства; людям, які живуть з ВІЛ, ТБ; представ-
никам уразливих до ВІЛ груп населення; людям, що 
знаходяться/вийшли з місць несвободи), безкоштовної 
правової допомоги. 

Фахівець розповів про консультування, скла-
дення документів тощо, судовий захист (в т.ч. 
у Європейському суді з прав людини), а також 
поділився досвідом з організації, проведення 
просвітницьких заходів з підвищення обізнаності 
про права людини та участі у програмах залучення 
молоді до громадського життя.

«Правозахисна діяльність «Правозахисна діяльність 
у сфері соціальних прав у сфері соціальних прав 

людини» людини» 

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

С л у х ач і  ц е н -
т р у  п і д г о т о в к и 
о ф і ц е р і в  з а п а с у 
Західноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
у н і в е р с и т е т у 
відновили навчання у 
режимі офлайн.

Зараз юнаки та 
дівчата опановують 
теоретичні навики зі 
спеціальної, вогневої, 
тактичної та топогеодезичної підготовки. Студенти вивчають 

нові системи артилерійської розвідки та організаційну структуру військ противника, 
застосовують нові електронні засоби.

Навчання проводять фахівці-практики, які діляться досвідом та сучасними 
знаннями з військової справи. Після проходження теоретичної частини, студенти 
відвідуватимуть практичні заняття на місцевості

Навчання слухачів центру підготовки Навчання слухачів центру підготовки 
офіцерів запасу ЗУНУофіцерів запасу ЗУНУ
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РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 

І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний віднайшли не ми.І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний віднайшли не ми.
Тут головне - дивитись в очі звіру і просто - залишатися людьми.  (Ліна Костенко)Тут головне - дивитись в очі звіру і просто - залишатися людьми.  (Ліна Костенко)

  У межах вивчення дисципліни «Міжнародне публічне право» 
відбулася дискусія на тему «(НЕ)ефективність сучасної системи 
колективної безпеки».

Студенти третього курсу мали можливість покритикувати систе-
му колективної безпеки та запропонувати своє бачення ефективної 
системи колективної безпеки. 

Лише чітке розуміння недоліків дає можливість їх виправити.
Колективна безпека та індивідуальна, недоліки та переваги, 

регіональні та універсальні механізми, НАТО, ООН та навіть потреба 
створення нової організації колективної безпеки.

Розглянули різні варіанти і обговорили різні точки зору.
Попереду у міжнародного співтовариства нелегкий шлях, але 

стільки реальних можливостей зробити наш світ кращим.
«І добро завжди перемагає зло», - впевннно сказала студентка 

Оля Ковальчук.

(НЕ)ефективність сучасної системи (НЕ)ефективність сучасної системи 
колективної безпекиколективної безпеки

У межах онлайн-бізнес-курсу Тернопільської бізнес-школи 
Західноукраїнського національного університету «New Way – твій 
новий шлях в бізнесі» відбулась зустріч на тему «Податки під час 
війни: нові правила для суб’єктів господарювання».

 Слухачі поспілкувалися із запрошеними спікерами: начальни-
ком Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайлом 
Яциною, доцентом кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ 
Володимиром Валігурою.

Основні меседжі зустрічі:
держава створила надзвичайно сприятливі умови в податковій 

сфері як для існуючих підприємців, так і для підприємців-
початківців;

західним областям України потрібно зараз працювати за 
декількох;

сплата податків сьогодні - це не лише обов‘язок кожного, а й 
соціальна відповідальність;

кожен боронить свій фронт - підприємці та бізнес боронять 
економічний фронт.

New Way – New Way – 
твій новий шлях в бізнествій новий шлях в бізнес

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

Навчання в Західноукраїнському національному університеті 
відкриває студентам багато можливостей для реалізації 
свого потенціалу. Однією із його переваг є високий рівень 
інтернаціоналізації, що забезпечується багаторічною співпрацею із 
зарубіжними університетами-партнерами.

Цьогоріч я виборола право пройти семестрове навчання в По-
знанському економічному університеті (Республіка Польща).

Скажу відверто, що навчання в Познанському економічному 
університеті є безцінним досвідом для мене. В першу чергу тому, 
що це розширює кругозір, дозволяє ознайомитися із особливостями 
навчання за кордоном.

Взаємодія з викладачами та студентами з усього світу дає змогу 
збагнути різноманіття культурної специфіки країн, а сам навчальний 
процес, який відбувається англійською мовою, дає практичні, корисні 
знання, які я обов’язково використаю в своїй подальшій практичній 
діяльності, як публічний службовець європейського рівня. Це дуже 
хороша можливість розвивати свої вміння та навички, здобувати 
нові компетентності.

Так, склалося, що період мого навчання за кордоном співпав з 
початком страшної війни у моїй рідній країні. Я та інші студенти 
з України переймаємося майбутнім нашої держави, підтримуємо 
можливими силами та мріємо повернутися якнайшвидше в мирну 
Україну. Ми отримуємо підтримку від викладачів та студентів з 
різних країн, які переживають за українців, а ми висвітлюємо їм 
події, що відбуваються у нашій країні».

Слава Україні! Героям Слава!
Яна Катеринюк, студентка факультету 

економіки та управління за освітньою програмою 
«Публічне управління та адміністрування» (група ПУА-31)

ННавчання у Познанському авчання у Познанському 
економічному університеті  - економічному університеті  - 

це досвід і можливість це досвід і можливість 
ознайомитися із особливостями ознайомитися із особливостями 

навчання за кордономнавчання за кордоном Західноукраїнський національний 
університет з перших днів війни став при-
хистком для багатьох родин, які постраждали 
внаслідок бойових дій російського агресора. 

За весь час класичний університет Терно-
поля прийняв понад 2 000 осіб. 

Люди проживають різний період часу: 
одні повертаються додому, а інші знову 
приїжджають. 

Університетський колектив забезпечив 
максимально комфортні умови проживан-
ня, створив нові харчоблоки та обладнав 
технічні кімнати. 

З умовами перебування людей в закладі вищої освіти ознайомив-
ся заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації 
Віктор Устенко, який поспілкувався із сім’ями з Маріуполя та по-
бував у кімнатах, де вони проживають. 

Волонтери ЗУНУ за-
безпечують внутрішно-
переміщених людей харчу-
ванням та допомагають їм в 
психологічній адаптації. 

Для дітей проводяться 
майстер-класи з писанкар-
ства та арт-терапії (детальніше 
- на 14 стор.). 

В і р и м о ,  щ о  в і й н а  
невдовзі  закінчиться, і 
українські родини повер-
нуться до рідних домівок!

Західноукраїнський національний Західноукраїнський національний 
університет з перших днів війни університет з перших днів війни 
став прихистком для багатьох став прихистком для багатьох 

родин, які постраждали внаслідок родин, які постраждали внаслідок 
бойових дій російського агресора бойових дій російського агресора 
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А ви думали. що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив... А ви думали. що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив... 
В умовах сучасного світу їй немає ціни.  (Ліна Костенко)В умовах сучасного світу їй немає ціни.  (Ліна Костенко)

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

У Перемишлі (Республіка 
Польща) 23 квітня 2022 року 
відбулася   конференція 
«Жінки Карпат -  Україні». 
Її організаторами виступили 
товариство «Жінки Карпат», 
Підкарпатський комплекс 
воєвудський у Ряшеві, Агенція 
реструктуризації і модернізації 
с ільського господарства, 
Національний музей Пере-
мишльщини.

 Ур оч и с т е  в і д к р и т т я 
конференції розпочали Teреза 
П а м ул а ,  д е п у т ат  С е й м у 
Республіки Польща та Кристи-
на Врублевська, голова товари-
ства «Жінки Карпат», директор 
Підкарпатського комплексу 
воєвудських установ у Ряшеві. 
Хвилиною мовчання було вша-
новано пам’ять усіх жертв російської війни в Україні.

Робота конференції охопила три секції:
Підтримка України Урядом Республіки Польща, на якій висту-

пили представники Уряду Республіки Польща, органів державної 
влади та місцевого самоврядування України та Республіки 
Польщі, депутати;

Гуманітарна допомога для воюючої України, модератором 
якої виступила Наталія Атамась-Панів, помічник євродепутата 
Богдана Жонци;

Підтримка студентів та молоді з України в польській системі освіти.
На заході відбулося відкриття фотовиставки «Україна 

моїми очима», де були представлені роботи фотографів, на ка-
драх яких відобразилася правда про трагедії війни в Україні. 
Усього організаторами виставки було отримано близько 500 
фоторобіт.  Друга частина виставки охопила аматорські роботи 
українських дітей та молоді.

Також до організації конференції долучився ректор 
Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий, 
який передав художні роботи дітей з Тернополя та дітей, які переїхали 
в Тернопіль з інших міст України, втікаючи від жахіть війни.

На виставці були представлені і твори художників з України, в 
тому числі були й картини директора навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Ірини Іващук.

Закінчилася конференція Урочистою службою Божою за мир у 
світі у катедральній базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії і св. Івана 
Хрестителя у Перемишлі.

«Жінки Карпат - Україні»«Жінки Карпат - Україні»

У Кракові (Польща),  за ініціативи Інституту міжкультурних досліджень Ягелонського університету, 24 березня 2022 року відбувся 
міжнародний науковий семінар «Оцінка майбутнього», який започаткував спільну платформу для широкого кола обговорень глобальних 
геополітичних та соціокультурних сучасних перетворень, а також залучив науковців, експертів Польщі та України до пошуку нових ідей 
і викликів сучасності, які постають перед соціумом у сьогоденні.

Вчені переконані, що російсько-українська війна є війною європейською, за Європу і європейські цінності, за толерантність, свободу 
та демократію. Тому потрібен науковий аналіз не тільки наявної кризової геополітичної ситуації, а й її наслідків у ціннісному плані. Хвилі 
нового сплеску глобалізації, інформаційне світове суспільство роблять події в Україні широко відомими, ціннісна боротьба в Україні є пред-
метом аналізу і дій міжнародних інституцій, держав, політичних партій, є підставою для вироблення позиції щодо України. Агресивні дії РФ 
спричиняють руйнівні наслідки для системи світового порядку та міжнародної безпеки, і є головним чинником дестабілізації безпекового 
середовища в європейському та регіональному оточенні України.

Відкрив семінар директор Інституту міжкультурних досліджень професор Францішек Чех. Модератором наукового заходу був знаний 
європейський соціолог, керівник гуманістичних проблем наук про культуру, професор Ягелонського університету Лешек Корпорович.

Почесним гостем семінару з української сторони був Володимир Євтух – доктор історичних наук, член-кореспондент Національної 
академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, декан факультету соціально-економічної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова разом із заступником декану факультету проф. Іриною Заїнчківською та проф. Іриною 
Чудовською з Київського університету імені Тараса Шевченка.

Західноукраїнський національний університет представляв заступник декана соціально-гуманітарного факультету, доктор педагогічних 
наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Юрій Щербяк.

Інститут міжкультурних досліджень Ягелонського університету Інститут міжкультурних досліджень Ягелонського університету 
започаткував спільну платформу для широкого кола обговорень глобальних геополітичних та започаткував спільну платформу для широкого кола обговорень глобальних геополітичних та 

соціокультурних сучасних перетворень, залучив науковці, експертів Польщі та України до пошуку соціокультурних сучасних перетворень, залучив науковці, експертів Польщі та України до пошуку 
нових ідей і викликів сучасності, які постають перед соціумом у сьогоденнінових ідей і викликів сучасності, які постають перед соціумом у сьогоденні

Західноукраїнський національний університет в умовах 
війни став своєрідним логістичним центром, до якого надходить 
гуманітарна допомога від зарубіжних організацій-партнерів, 
що розподіляється й направляється в різні куточки нашої 
багатостраждальної України.

Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), 
зокрема його філія в Єленій Гурі є багаторічним партнером на-
шого університету, з яким в мирний час було реалізовано десятки 
успішних наукових та навчальних проєктів, серед яких щорічні 
Міжнародні весняні школи з менеджменту та публічного управління 
та Міжнародні зимові інтердисциплінарні школи. Сьогодні 
гуманітарний вантаж надійшов від колективу Філії Вроцлавського 
економічного університету в Єленій Гурі.

Колектив класичного університету Тернополя висловлює щиру 
подяку декану філії Вроцлавського економічного університету в 
Єленій Гурі, доктору габілітованому, професору Еліжбеті Собчак (dr 
hab., prof. Elżbieta Sobczak) та в її особі усьому колективу закладу 
вищої освіти за ініціативу допомогти та підтримати народ України. 
Разом ми обов’язково переможемо .

СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯСЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ

Нові віхи співпраці ЗУНУНові віхи співпраці ЗУНУ
З ініціативи колективу навчально-наукового інституту 

комунікацій нещодавно між Західноукраїнським національним 
університетом та Люблянською бізнес-школою (Словенія) підписано 
угоду про міжнародну співпрацю.

Ключова мета угоди полягає у сприянні розвитку освіти та 
практики міжкультурних комунікацій, перемовин та медіації 
у сфері бізнесу. Сторони домовилися про проведення спільних 
конференцій, семінарів, бізнес-форумів, круглих столів, реалізації 
спільних проєктів, кооперації у грантових програмах, у програ-
мах академічного обміну, підготовку спільних наукових праць, 
монографій, навчальних посібників. Документ про співпрацю 
підписаний ректором Західноукраїнського національного 
університету Андрієм Крисоватим та директором Люблянської 
бізнес-школи Лідією Вайс.
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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 місяці 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 од-
ного фронту, який зветься «За Україну». 
Ми віримо, що нас чекає світле майбутнє. 
Перемога за нами!

Ванкувер:  фундація Ванкувер:  фундація 
«КЛЕНОВА НАДІЯ» «КЛЕНОВА НАДІЯ» 

допомагає Україні!допомагає Україні!

Україна ж - це країна барокко.Україна ж - це країна барокко.
Мандрувати нею - для ока втіха. (Юрій Андрухович)Мандрувати нею - для ока втіха. (Юрій Андрухович)

УНІВЕРСИТЕТ УНІВЕРСИТЕТ 
МАТЕЯ БЕЛАМАТЕЯ БЕЛА  

разом з українськими разом з українськими 
студентами!студентами!

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

УКРАЇНА УКРАЇНА 
ОБ’ЄДНАЛА СВІТОБ’ЄДНАЛА СВІТ

С ь о г о д н і 
Україні допо-
магають усі, хто 
знаходиться за 
кордоном. 

С в і т л а н а 
Комінко очоли-
ла Об’єднаний 
фронт діаспори 
П р о в і н ц і ї 
Б р и т а н с ь к а 
Колумбія. 

Пані Світлана багато років пра-
цювала доцентом Західноукраїнського 
національного університету й виїхавши 
закордон, у Ванкувер (США), не полишає 
турбуватися про Україну.

Вона звернулася до усіх небайдужих: 
«Люди у всьому світі! Будь ласка, допоможіть 
нам врятувати Україну. Наші воїни на 
передовій захищають українських жінок та 
дітей ,вони повинні відчути нашу реальну 
підтримку».

В діаспорний фонд входять:
Конгрес українців Канади Британської 

Колумбії, Конгрес українців у місті Ванку-
вер, фундація «Кленова надія».

Об’єднаний фронт діаспори займається 
збором коштів на військове оснащення, 
закупівлею медичних препаратів, здійснює 
інформаційні заходи на підтримку України. 

Дякуємо усім закордонним партнерам, 
які допомагають Україні у цей нелегкий час.

  Шановні українські студенти!
Словами неможливо виразити жаль 

з приводу ситуації, з якою вам довелось 
зіткнутися в такому молодому віці. Ми 
висловлюємо нашу повну підтримку та 
солідарність і готові надати вам допомогу 
та безпечне середовище у ці важкі часи. 
Ми активно працюємо над конкретними 
формами допомоги, про які повідомимо 
найближчим часом.

На даний момент для вас доступні всі 
частини факультету, які спробують допо-
могти вам.

Ви також можете безпосередньо 
зв’язатися зі своїм деканом за адресою 
michal.turosik@umb.sk, де за потреби ви мо-
жете домовитися про особисту консультацію 
через додаток MS Teams.

Керівництво юридичного факультету 
МБУ

Декан юридичного факультету 
Університету Матея Бела

Професор Міхал Туроші

Студентка 2 курсу спеціальності 
«Бізнес-комунікації та переклад» ННІМВ 
ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського 
національного університету Христина 
Мундяк отримала можливість семестрового 
навчання закордоном за програмою обміну 
«Mobility» в Лодзькому університеті на 
філологічному факультеті.

Христина вже місяць перебуває у Польщі 
й ділиться враженнями: «Усі дисципліни 
я обирала сама, залежно від уподобань. 
Навчання проходить англійською та фран-
цузькою мовами, проте воно адаптоване для 
іноземних студентів , тому ніяких труднощів 
не виникає.

Під час перебування у місті Лодзь, я 
познайомилась з чудовими людьми різних 
національностей. Дізналася багато цікавого 
про культуру і звичаї інших країн.

Я дуже задоволена тим, що маю 
можливість навчатися закордоном і сьогодні, 
у цей важкий 
для України 
час, українські 
студенти до-
кладають усіх 
зус и л ь ,  а б и 
м і ж н а р од н а 
с п і л ь н о т а 
д і з н а л а с я 
п р о  т е ,  щ о 
відбувається 
у нашій Бать-
ківщині й до-
помогла проти-
стояти ворогу».

Долучайтесь до найкращих!

РАЗОМ - РАЗОМ - 
ДО ПЕРЕМОГИ! ДО ПЕРЕМОГИ! 

  Вроцлав ський  Економічний 
Університет глибоко шокований вторгнен-
ням Росії в суверенну державу Україну і ми 
рішуче засуджуємо цей неспровокований акт 
насильства. Батьківщина має бути домом, 
куди кожен завжди може повернутися.

Понад двісті громадян України на-
вчаються у Вроцлавському Економічному 
Університеті. 

Ф о н д  р о з в и т ку  Е ко н ом і ч н о го 
університету у Вроцлаві розпочав збір 
коштів на найнагальніші потреби наших 
студентів з України, такі як: проживан-
ня, вартість проживання та харчування, 
медичні витрати, допомога сім’ям студентів 
WUE та психологічна підтримка.

Тому ми солідарні з українським наро-
дом і нашими українськими колегами. 

Запевняємо Вас у нашій солідарності з 
громадянами України.

Слава Україні! Героям Слава!
Анетта Зелінська,

Доктор габ., професор Вроцлавського 
економічного університету

почесний доктор ЗУНУ

Вроцлавський Вроцлавський 
Економічний Економічний 
Університет Університет 
солідарний з солідарний з 

Українським Народом! Українським Народом! 

Україну підтримує Україну підтримує 
Університет Університет 

POLIS!POLIS!
Університет POLIS висловлює 

солідарність громадянам та владі України 
та на підтримку ініціативи Албанського 
Червоного Хреста розпочав кампанію 
добровільних внесків на допомогу Україні. 
Університет також  пропонує:

- стипендії для українських студентів 
із покриттям витрат на навчання у сфе-
рах архітектури, містобудування, дизайну, 
цивільного будівництва, інформатики, 
екологічних досліджень;

- можливість 
працевлаштуван-
ня для науковців, 
які змушені були 
покинути свої 
робочі місця че-
рез воєнні дії та 
виїхати за кордон.

https:/ /www.
w u n u . e d u . u a /
n e w s / 2 1 7 4 2 -
p d t r i m k a - v d -
unversitetu-polis.html
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О древо Вітчизни, ти радість і біль, і поклик сурми, і сонця щит - найзатишніша О древо Вітчизни, ти радість і біль, і поклик сурми, і сонця щит - найзатишніша 
квітка, чиї пелюстки на обличчях вітрів ластовинням. (Микола Воробйов)квітка, чиї пелюстки на обличчях вітрів ластовинням. (Микола Воробйов)

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

Асоціація психологів вищої школи України, учасником якої є психологічна служба ЗУНУ 
(ННІК), організувала і провела 21 квітня 2022 року круглий стіл га тему: «Виклики сьогодення 
для психологічної служби зво у воєнний час», присвячений аналізу змін діяльності практичних 
психологів і соціальних працівників університетів та інститутів, спричинених війною.

Мета круглого столу – здійснити аналіз соціально-психологічних запитів про допомогу 
від студентів і співробітників зво, спричинених війною; створити загальну картину змін у 
технологіях та алгоритмах надання послуг працівниками психологічної служби зво.

Круглий стіл було проведено онлайн - у форматі коротких виступів та обговорень. 
Психологи-практики, соціальні працівники, викладачі психологічних дисциплін, науковці 

обговорили психологічні проблем, з якими зустрічаються фахівці, провели рефлексію 
професійних практик і способів надання допомоги, обмінятися уявленнями про найближчі 
задачі професійної психологічної спільноти.

«Виклики сьогодення «Виклики сьогодення 
для психологічної служби зво у воєнний час» для психологічної служби зво у воєнний час» 

Вітаю працівників психологічної служ-
би ЗУНУ та професорсько-викладацький 
колектив кафедри психології та соціальної 
роботи класичного університету Тернополя 
з Всеукраїнським днем психолога!

Б у т и  п с и х о л о г ом  -  ц е  м а т и 
унікальну можливість доторкнутися до 
найпотаємніших куточків людської душі, до-
помогти подолати складні обставини людсь-
кого буття. Ваша робота особливо важлива 
сьогодні, під час широкомасштабної війни в 
Україні, коли і військовим, і цивільним вкрай 
необхідна психологічна допомога.

Дякую за сумлінну та самовіддану працю 
кожному, хто зумів допомогти в особливих 
потребах людям, які пережили жахіття 
війни.

Бажаю вам сили духу, натхнення у вашій 
непростій, але дуже цінній професійній 
діяльності. Спокою та миру вашим родинам, 
впевненості у завтрашньому дні.

Разом до перемоги!
Ректор Андрій КРИСОВАТИЙ

Психолог - це фахівець, Психолог - це фахівець, 
який несе світло, який несе світло, 

допоки людина шукає дорогу...допоки людина шукає дорогу...
23 квітня - Всеукраїнський 23 квітня - Всеукраїнський 
       день психолога!       день психолога!

Запрошуємо до щотижневих груп психологічної підтримки студентів закладів вищої освіти 
від ініціативи Асоціації психологів вищої школи України «АПВШУ та друзі», учасником якої 
є психологічна служба ЗУНУ (ННІК). Це можливість попрацювати  зі своїми переживаннями 
у груповому форматі, висловитись та за необхідності отримати відповіді на свої запитання, 
почути нові ідеї та альтернативні рішення в складних обставинах, обмінятись досвідом, по-
бути в колі однодумців.

Групи супроводжують психологи/психотерапевти - представники окремих психотера-
певтичних напрямків, тому кожна група має свої правила та свою специфіку, що обумовлені 
як напрямком, так і особистісними особливостями фахівців. З усіма особливостями груп ви 
зможете ознайомитись під час зустрічі. Завдячуючи такому різноманіттю, ви можете обрати 
саме ту групу, яка найбільше буде відповідати вашим побажанням та очікуванням.

Щовіторка о 19.00 діє психоаналітична група підтримки, ведучими якої є психоаналітично 
орієнтовані психотерапевти. Це простір для роботи зі своїми емоційними переживаннями, 
можливість побути разом, поспілкуватися зі студентами з різних куточків України, отримати 
психологічну підтримку. Щоразу тема для спілкування визначається самою групою. Кількість 
учасників перші чотири зустрічі не обмежена. Далі кількісний та якісний склад групи буде 
визначатись в ході роботи групи.

Приєднатися можна за посиланням:
https://wunu-edu-ua.zoom.us/j/94883410476?pwd=bEFnU0JFWEt6T0NqdkMyNC84djkxdz09
Щосереди о 19.30 розпочинається робота групи підтримки, яку проводить фахівець з психо-

драми. Тут ви можете бути в колі інших студентів, висловлюватися, ділитись своїми думками 
та емоціями, набувати нового позитивного досвіду справлятися з важкими переживаннями, 
отримувати ресурси для відновлення психоемоційного стану тощо. Кількість учасників групи 
не обмежена.

https://us02web.zoom.us/j/86278683598?pwd=NGpuRGV6QityWkFKNHQ0TFM3Q3F3QT09 
Щочетверга о 19.00 проходять стабілізаційні онлайн групи з використанням EMDR-терапії. 

Метод є науково обґрунтованим, добре працює із емоціним станом (стрес-реакції, емоційна травма 
тощо) та тілесними реакціями на стрес; допомагає відновити ресурс. Процес не вимагає говоріння, 
а лише виконання інструкцій та довільного малювання. Кількість учасників - не обмежена.

https://us02web.zoom.us/j/82038052830?pwd=NUxLd1BpRnRMN3lBVkJnaGU1NWpYQT09 

Щонеділі о 20.00 група підтримки з гештальт-терапевтом. Це острівець стабільності та 
спокою, можливість говорити про те як зняти зайву тривогу і що робити з корисною, про те, як 
можно пережити невизначеність майбутнього та побачити у цьому тумані свій шлях. Розмови 
про те, чому вдалося навчитися минулого тижня, чим можна пишатися та хвалитися. Можна 
і посумувати разом і порадіти, та зі спокійною душею йти спати.

https://us02web.zoom.us/j/86278683598?pwd=NGpuRGV6QityWkFKNHQ0TFM3Q3F3QT09 
Якщо ви хочете отримати індивідуальну консультацію психолога, заповніть форму - https://

forms.gle/R9kALosgYF1GENZs7  - за вказаними контактами з вами зв’яжеться психолог та 
домовиться про зручний час та платформу для зв’язку.

Долучайтесь до телеграм-чату https://t.me/psycological_help_chat і ви зможете знайомитися та 
спілкуватися в текстовому режимі зі студентами з різних куточків України та підтримувати один 
одного. В чаті також присутні психологи, які модерують групу за необхідності. Разом ми - сила!

У телеграм-каналі https://t.me/psycological_help_for_students розміщені матеріали, які мо-
жуть бути для вас помічними в питаннях, пов’язаних зі стабілізацією психоемоційного стану, 
способами подбати про своє психічне благополуччя тощо.

Також на цьому каналі будуть анонси додаткових заходів/сервісів, які будуть пропонува-
тись учасниками ініціативи. Це можуть бути зустрічі, присвячені окремим темам (наприклад, 
розлади харчової поведінки, переживання втрати, адаптація до нових умов...).

Асоціація психологів вищої школи УкраїниАсоціація психологів вищої школи України  
пропонує психологічну підтримку студентам пропонує психологічну підтримку студентам 

закладів вищої освіти, закладів вищої освіти, 
які опинилися в складних обставинах життяякі опинилися в складних обставинах життя

Наближаємо перемогу!Наближаємо перемогу!
  Напередодні світлого свята Воскресіння 

Господнього колектив кафедри психології та 
соціальної роботи соціально-гуманітарного 
ф а кул ьт е ту  З а х і д н оу к р а ї н с ь ко го 
національного університету отримав 
найвагомішу подяку. Йдеться про одну 
з багатьох волонтерських ініціатив, а 
саме надання великої суми на придбання 
тепловізора (Guide Track IR Pro 35 VOX 
640x480, 12 мкм) для першого взводу ДШР 
окремої бригади морської піхоти.

Соціально-гуманітарний факультет 
разом із великою родиною класичного 
університету Тернополя наближає спільну 
перемогу на ворогом й вірить у щасливе 
майбутнє України.
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Лише діти знають, чого шукають.Лише діти знають, чого шукають.
 (Антуан де Сент Екзюпері) (Антуан де Сент Екзюпері)

Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!Війна РФ проти України: 66-й день героїчного спротиву Українського Народу!

КОТИЛАСЯ ПИСАНОЧКА ПО КРУТІЙ ГОРІКОТИЛАСЯ ПИСАНОЧКА ПО КРУТІЙ ГОРІ -  - 
веселила малих діток в сумній порі...веселила малих діток в сумній порі...

У  в и с т а в к о в і й  з а л і 
Західноукраїнського національного 
університету – людно.

У межах роботи творчої майстерні 
ЗУНУ «Готуємось до Великодня» прой-
шов майстер-клас з писанкарства для 
родин внутрішньо переміщених осіб. 
Кожен автор вклав у свою писанку 
свій хист, вміння, своє бачення, ство-
рюючи справжній витвір мистецтва.

Усі учасники майстер-класу, від малого до великого, із захопленням вимальовували 
оригінальні візерунки. Май-
стри з писанкарства Марія 
Гайда, Ярослав Осадца, Елео-
нора Атаманчук, Ірина Пуш-
кар охоче ділились знаннями 
та передавали свої вміння.

Діти і дорослі отримали 
від організаторів дійства, ко-
лективу відділу гуманітарної 
освіти та виховання ЗУНУ 
і громадських активістів, 
великодні пасочки, яворівські 
писанки, ілюстровані біблійні 
оповідки.

У Класичному Університеті Тернополя готувалися У Класичному Університеті Тернополя готувалися 
до Великодніх Свят за європейською традицією та до Великодніх Свят за європейською традицією та 

українськими звичаями...українськими звичаями...
  У Західноукраїнському національному 

університеті тривають зустрічі у межах 
проєкту «Арт-терапія». Дитяча ілюстраторка 
Христина Давтян знову була в гостях у творчої 
команди відділу гуманітарної освіти та вихо-
вання класичного університету Тернополя. 
Талановита дівчина провела майстер-клас 
для дітей, які приїхали до нашого міста із зони 
бойових дій. З її креативними настановами, 
за європейською традицією, малеча вчилась 
малювати великодніх зайчиків.

Мама Христини, Анна Мірзоян, провела 
сеанс арт-терапії для дорослих. Народна май-

стриня Марія Гайда навчала діток рукоділлю. А ще, за добрим українським звичаєм, разом з 
художнім керівником гурту «Галичанка» Мирославою Бурик і дорослі, і діти водили гаївки.

Навіть далеко від рідного дому кожен відчув радість і тепло Великодня. Христос Воскрес!

Свято Воскресіння Христового - Великий День перемоги світла над 
темрявою. В університетській світлиці класичного університету Тер-
нополя сьогодні діти із захопленням виготовляли цікаві вироби: птахів 
- вісників добра, у гніздечках - символі затишної рідної оселі. Майстер-клас із рукоділля 
провела Марія Гайда.

Прийде час, всі ми дочекаємося переможної звістки, і кожен українець повернеться до 
свого рідного дому. Все буде Україна!

Учасники заходу отримали дитячі Біблії та солодкі 
подарунки.

Зустріч організовано 
в і д д і л ом  г ум а н і т а р н о ї 
освіти та виховання у межах 
творчої майстерні для дітей 
внутрішньо переміщених осіб 
«Готуємось до Великодня».

У час великодніх 
свят так хочеться 
підтримати україн-
ських бійців, які ціною 
власного життя боро-
нять рідну державу.

Навіть маленькі 
діти усвідомлюють, 
що вони теж можуть і повинні зробити свій 
внесок у боротьбі з ворогом.

Тому впродовж кількох тижнів колек-
тив відділу гуманітарної освіти ти вихо-
вання Західноукраїнського національного 
університету збирав листи та малюнки дітей 
працівників університету та дітей, які знайш-
ли прихисток у нашому закладі вищої освіти. 
Тепер понад 60 робіт передадуть на передову.

Нехай щирі побажання і тепло дитячих 
сердець бережуть наших захисників від во-
рожих окупантів і надихають на перемогу, 
яка неодмінно прийде!

Дитячі листи та малюнки Дитячі листи та малюнки 
- відважним захисникам - відважним захисникам 

України!України!

На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу гуманітарної освіти та виховання
Партнери творчих заходів -  Міжнародний фонд соціальної адаптації та 

ГО «Освітні та соціальні інновації».

У Світлиці ЗУНУ виготовляли птахів - У Світлиці ЗУНУ виготовляли птахів - 
провісників добра, що зручно вмостилися у провісників добра, що зручно вмостилися у 
гніздечках - символах затишної рідної оселігніздечках - символах затишної рідної оселі

ЗМАГАЙМОСЬ ЗМАГАЙМОСЬ 
за нове життя!за нове життя!

Студентка ЗУНУ 
Катерина Зубик от-
римала диплом пер-
ш о г о  с т у п е н я  І І 
Міжнародного кон-
курсу «Змагаймось за 
нове життя» у номінації 
«декламація».

Д л я  у ч а с т і  в 
конкурсі  студент-
ка  обра ла  поез ію 
Лесі Українки «Коли 
дивлюсь глибоко в 
любі очі…» - як маніфест найніжнішої, 
найшляхетнішої, найчистішої частинки 
бездонної душі поетеси...

У конкурсі «Змагаймось за нове життя 
- 2022» взяли участь понад 7,5 тис. юнаків 
та дівчат з усіх областей України, а також 
з Естонії, Киргизії, Молдови, Туреччини, 
Іспанії. Конкурс проходить щорічно як 
творче змагання молоді за номінаціями: 
«декламація», «інсценізація», «твір», «на-
уково-пошукова робота», «малюнок», 
«аудіовізуальний твір», «вокал».

Молодь ЗУНУ активно взяла участь 
у попередньому відборі до Конкурсу, який 
організував колектив відділу гуманітарної 
освіти та виховання ЗУНУ. Згодом дві 
творчі роботи студентів вишу представили 
класичний університет Тернополя безпосе-
редньо в Конкурсі. Вітаємо Тетяну Мужевич 
(ФКЕПІТ) та Володимира Дячука (ФФО) - I 
місце в номінації «аудіовізуальний твір» (худ. 
кер. Борис Салабчук) та Вікторію Свирид 
(ННІМВ ім. Б.Гаврилишина) - III місце в 
номінації «твір» (худ.кер. Алла Бінцаровська).

Радіємо за переможців і зичимо їм нових 
творчих злетів та вагомих досягнень!
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І щось в мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна!І щось в мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна. (Ліна Костенко)І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна. (Ліна Костенко)

РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! РАЗОМ -  ДО ПЕРЕМОГИ! ! ! 
На сторінці використані матеріали На сторінці використані матеріали відділу інформації та зв’язків з громадськістю

З невимовним болем повідомляємо, що, захищаючи Україну, 
21 квітня на Донеччині загинув 

студент Західноукраїнського національного університету, 
старший лейтенант 

                    БОГДАН  ТРИШНЕВСЬКИЙ

Наш Герой народився в смт. Чемерівці Хмельницької 
області 28 січня 1998 року. Богдан закінчив військову академію 
в Одесі у 2019 році, здобувши професійну кваліфікацію фахівця з 

військового управління, офіцера військового управління тактичного рівня. 
Згодом вступив до Західноукраїнського 

національного університету й здобував 
ступінь «Магістра» у навчально-науковому 
інституті інноватики, природокористування та 
інфраструктури, навчаючись на денній формі 
за ОП «Агрономія» та навчально-науковому 
інституті новітніх освітніх технологій на заочні 
формі ОП «Фінанси».

З перших днів повномасштабного втор-
гнення росії він був на передовій, давав відсіч 
окупантам в Донецькій та Луганській областях.

У хлопця було багато мрій та планів, бо 
знайшов свою другу половинку й планував з 
нею спільне майбутнє. 

Бог забирає найкращих: тих, хто усім 
серцем любив та вірив у свою країну, її світле 
майбутнє.

Він загинув за кожного із нас, за нашу 
перемогу! 

Пам’ять про Героя житиме вічно.
Сумуємо 
й схиляємо голови у глибокій скорботі!

ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ УКРАЇНИ!ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ УКРАЇНИ!

“Монетарні важелі “Монетарні важелі 
стимулювання стимулювання 

розвитку економіки розвитку економіки 
України: глобальні України: глобальні 

виміри та національні виміри та національні 
інтереси”інтереси”

В и й ш л а  з 
друку колектив-
на монографія 
« М о н е т а р н і 
важелі  стиму-
л ю в а н н я  р о з -
витку економіки 
У к р а ї н и : 
глобальні виміри 
та національні 
і н т е р е с и »  з а 
редакцією доктора 
економічних наук, 

професора О. В. Дзюблюка.
Видання присвячено дослідженню ос-

новних аспектів функціонування сучасного 
банківського сектору у контексті викори-
стання монетарних важелів стимулювання 
розвитку економіки України. 

Розглянуто актуальні питання зростанні 
ролі центрального банку у процесі активізації 
монетарного впливу на перебіг економічних 
процесів, появи нових видів інструментів 
грошово-кредитної політики і особливостей 
їх застосування в період економічної кризи, 
а також концептуальні засади обрання адек-
ватних цілей монетарного регулювання для 
забезпечення сталості грошового і валютно-
го ринку та довготривалого економічного 
розвитку. 

Проаналізовано проблеми застосу-
вання кредитних важелів стимулювання 
господарської активності і можливостей 
впливу на даний процес інструментів 
центрального банку у контексті світових 
тенденцій щодо зміни самої парадиг-
ми монетарного впливу на економіку 
задля підтримки реального сектору і 
зайнятості. Особливу увагу приділено 
аналізу ефективності функціонування 
банківського сектору з точки зору його 
фінансової стійкості та сучасних механізмів 
мінімізації ризиків. 

Значне місце відведено аналізу сучас-
них тенденцій щодо зміни інституційних 
засад функціонування банківської си-
стеми у процесі кардинальних зрушень 
технологічних засад банківської діяльності, 
появи нових форм комунікацій, переходу до 
новітніх форм ведення банківського бізнесу, 
що є визначальними факторами у процесі 
подальшого зростання ролі банківської 
системи як ключової ланки монетарного 
стимулювання економіки.

Монографія розрахована на наукових 
працівників, фахівців банківських уста-
нов, аспірантів та студентів економічних 
спеціальностей та усіх, хто цікавиться акту-
альними проблемами сучасного стану і роз-
витку банківської справи в Україні і в світі.

Сьогодні дуже важливо мати комунікації 
та доступ до мережі Інтернет. Війна змусила 
світ об’єднатися та шукати нові, альтернативні 
джерела. Під час російського вторгнення в 
Україні багато міст та сіл залишилися без 
засобів зв’язку, а це – можливість врятувати 
сотні тисяч українців.

«Колектив Зах ідноукраїнського 
національного університету отримав супут-
никовий інтернет-комплект Starlink. За допо-
могою Starlink ми зможемо бути забезпеченими зв’язком та покращити комунікацію у місцях, 
де може виникнути проблема з інтернетом. Starlink — найстабільніша та найменш вразлива 
інтернет-мережа. Заблокувати її неможливо, як і перехопити канал та отримати інформацію. 
Хочемо подякувати Міністерству освіти і науки України та Прикарпатському національному 
університету імені Василя Стефаника за підтримку та сприяння в отриманні обладнання 
Starlink», – зазначив ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий.

Уряд США забезпечив фінансування та доставку в Україну 5 тис. терміналів супутни-
кового Інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Усе буде Україна! Перемога за нами!

КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕРНОПОЛЯ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕРНОПОЛЯ 
отримав термінал Starlink!отримав термінал Starlink!

На книжкову полицю...На книжкову полицю...

Використання продуктів крові є необхідним компо-
нентом медичної допомоги для пацієнтів, які знаходять-
ся на лікуванні в закладах охорони здоров’я. У період 
війни така потреба особливо загострюється, тому во-
лонтерський центр Західноукраїнського національного 
університету передав 300 упаковок пакетів для крові у 
Тернопільський обласний центр служби крові.

Ні один з видів сучасної допомоги не потребує такого 
ступеня підтримки населення, як застосування крові або 

її лікувальних препаратів, яке засновано на донорстві і повністю від нього залежить.
Переконані, що наш внесок - важливий і робимо усе можливе, щоб Україна якнайш-

видше перемогла!

Волонтерський центр ЗУНУ передав пакети для крові Волонтерський центр ЗУНУ передав пакети для крові 
у Тернопільський обласний центр служби кровіу Тернопільський обласний центр служби крові
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Українці, тут й за океаном, пам’ятаймо: разом ми - граніт!Українці, тут й за океаном, пам’ятаймо: разом ми - граніт!
Разом ми одна велика сила - нас єднає калиновий цвіт! (Марія Баліцька)Разом ми одна велика сила - нас єднає калиновий цвіт! (Марія Баліцька)

ВЕЛИКДЕНЬ ВЕЛИКДЕНЬ 
в українській родинів українській родині

Мені не байдуже, в якій країні далі жити, 
Якою мовою свої пісні нести у світ, 
Яку історію вивчати, знати і любити, 
Яких мені героїв шанувати слід. 
Мені не байдуже, 
                     не можу залишатись вдома 
Тоді, коли сумління голос кличе на Майдан! 
Мені не байдуже, я хочу діяти свідомо, 
Не все одно, де правда, де самообман. 
Не все одно - у темряві чи світлі я сьогодні, 
Не все одно, хто мої друзі, чим вони живуть? 
Чи недаремно проливала кров 
Небесна сотня, 
Чи недаремно в небо захисники ідуть? 
Мені не все одно, чи знаєш ти слова Тараса, 
Чи може прославляєш зовсім інші імена, 
Мені не все одно, бо мій народ  - не сіра маса, 
Бо мій народ - це сила, сила неземна! 

Приспів: Таких, як я, - немало, 
Нас доля об’єднала, 
Нас доля об‘єднала з висоти! 
Бо мрія в нас єдина -  Щаслива Україна, 
Країна, де щасливі я і ти! 

Мені не байдуже, 
на кого я в житті рівняюсь, 

МРІЯ У НАС ЄДИНА - ЩАСЛИВА УКРАЇНА!
Мені не байдуже, 

куди іду і з ким іду, 
Чи я завжди своє 

сумління 
чистим залишаю? 
Чи реагую серцем 
на чужу біду? 
Мені  не байдуже, яку 

дорогу обирати, 
Мені не все одно, чи 

будеш поруч мене ти. 
Не поважаю тих, у 

кого завжди скраю хата, 
Ціную тих, хто 

може руку простягти. 
Мені не байдуже, чи в тебе в серці вишиванка, 
Чи може в забуття її вітрами вже несе? 
В якій, скажи, країні я 
прокинусь завтра зранку? 
Чи в ній моя свобода - вища над усе? 
Мені не байдуже, тому я не здаюсь без бою, 
Тому проти шаблону можу впевнено іти. 
Моя позиція - це не зливатися з юрбою! 
Час познімати маски! Будь собою ти! 
                           Приспів. 
 Алла Бінцаровська, заступник начальника 
відділу гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ

Великдень - це перемога: життя над смертю, добра над злом, правди над неправдою, світла над 
темрявою. Просимо в Бога про ще один Великий день, ще одну велику Перемогу - день, який принесе в 
рідну країну мир! Про це співає студентська молодь Західноукраїнського національного університету, 
з вірою та впевненістю карбуючи свої мрії про мирну, процвітаючу й щасливу Україну!

На фото - Театр пісні «Для тебе» Західноукраїнського національного університету - 
яскрава творча формація талановитої молоді під керівництвом Алли Бінцаровської. Солісти 
колективу - незмінні учасники загальноуніверситетських та міських заходів. Їх об’єднує щира 

любов до рідної країни та бажання творчо самореалізуватися в улюбленому університеті.

Найсвітліше, 
н а й в е л и ч н і ш е , 
н а й д а в н і ш е , 
найважливіше хри-
стиянське свято 
- Великдень!

С в я т о ,  щ о 
с п о в і щ а є  п р о 
В о с к р е с і н н я 
Господнє. Свято, 
що символізує: 
ж и т т я  п і с л я 
смерті є! 

Воскрес іння 
Ісуса Христа –  фундамент віри. Торжество, 
яке змінило розвиток та життя людства. 

Люблю Великдень, сповнений світлом, 
яке неможливо описати словами, адже сила 
слова тьмяніє у сяйві цього свята. 

Велич Великодня можна хіба що відчути 
– рано-вранці дорогою до храму, чи при до-
тику перших променів сонечка, чи разом із 
співом пташечок, у якому неначе звучить 
милозвучно “Христос Воскрес!” 

Я люблю це свято всім серцем, ще змалку, 
тому що саме Великдень щороку сповіщає 
мені про прихід весни, про початок нового 
життя, яке видніється у цвітінні дерев, у 
пролісках, у тюльпанах й нарцисах… 

Великдень також зачаровує своєю 
історією, символікою, силою, традиціями, 
наповнює душу радістю, дарує духовне 
піднесення… Особливу втіху дарують 
великодні сімейні гостини, коли уся родина 
збирається за столом, щоби разом пошану-
вати радість Воскресіння Господнього! Такі 
родинні єднання допомагають пережити 
найскладніші, найсуворіші випробування, 
тривоги і негаразди, які, на жаль, цьогоріч 
проникли в долю українського народу. 

Радіючи Христовому Воскресінню, 
українці, водночас, тривожаться: «Що буде 
далі?» та роздумують: «Коли ж закінчиться 
війна?»  Проте, кожен, хто шанує свято, 
отримує надію на порятунок, адже Воскрес 
Христос, і Його Воскресіння осяює в наших 
серцях віру. Віру, що здолає будь-які перешко-
ди! Віру, що надасть сили! Віру, що приведе 
Україну до перемоги!

Світле Воскресіння прийнято наповнюва-
ти добрими справами, світлими думками та 
радісним співом і взаємними привітаннями: 
«Христос Воскрес!» -  «Воістину Воскрес!»

Чому ж саме такі привітання?
За переказами, вперше це великоднє 

привітання використав Ангел, що спустився 
на землю з небес до жінок-мироносець, які 
прийшли до Гробу Господнього в неділю і не 
знайшли там Ісуса. Коли жінки розповідали 
про це апостолам, то, щоби підтвердити свої 
слова, промовили «Воістину Воскрес». Так і 
з’явилася традиція, яка жива досі. На мою 
думку, надзвичайно важливо підтримувати 
цю традицію саме молодим поколінням, нам, 
щоби про святе Христове Воскресіння знали 
у всіх куточках України. Зараз, як ніколи, 
важливо зрозуміти Божу силу, Божу правду, 
за якою нам потрібно жити та вірити, що 
незабаром сонце перемоги зійде над нашою 
рідною країною, над нашими домівками, у 
наших серцях... І неодмінно станеться чудо 
Воскресіння, чудо спасіння та очищення!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Катерина Зубик, староста групи ФБС-11

Великдень – одне із найбільших та найсвітліших хри-
стиянських свят, тому для нас цей великий день є одним із 
найочікуваніших у році. Але цьогоріч, у ці страсні дні, Україна 
виборює свою волю і незалежність. 

Відтак, українці зустрічали Великдень в умовах воєнного 
часу. На жаль, війна внесла великі корективи у кожну 
українську сім’ю. Багато хто не мав можливості зібрати велику 
родину за столом та освятити пасочки у церкві. 

Та ми віримо і знаємо, що скоро будемо святкувати пере-
могу, і всі громадяни нашої країни, які були змушені покинути 
рідні домівки та міста, знову повернуться додому.

Дякую Богу за те, що мала можливість на Великдень піти 
до церкви разом зі своєю сім’єю – помолитися. Хочеться, щоби всі були живі та здорові – це 
найголовніше, і щоби над нашими головами було мирне небо.

Христина Дурняк, студентка ЗУНУ, учасниця гурту «Галичанка»

ВЕЛИКИЙ  ДЕНЬВЕЛИКИЙ  ДЕНЬ  
- одне з найсвітліших християнських свят- одне з найсвітліших християнських свят


