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НАМ 196 РОКІВ!
Львівська комерційна академія – один із найстаріших торговельно-економічних вишів України, яка

7 листопада 2013 року відзначила 196 річницю з дня заснування навчального закладу. З цієї нагоди в актовій 
залі відбулась урочиста академія, на якій ректорат відзначав викладачів та студентів нагородами, відзна-
ками та преміями за досягнення у навчально-науковій та громадській діяльності вишу.

Розпочались урочистості літургією 
у храмі Святої Трійці за здоров’я про-
фесорсько-викладацького складу, спів-
робітників та студентів академії, яку 
провели капелан академії о. Роман та 
настоятель храму о. Юрій.

Після завершення Служби Божої 
учасники та гості свята зібрались у 
актовій залі на урочисту академію, 
приурочену 196 річ-
ниці з дня заснуван-
ня академії. Під звуки 
“Козацького маршу” 
на сцену у святкових 
мантіях піднімаються 
ректор академії, про-
фесор І. М. Копич, у 
супроводі проректорів. 
Вступним словом уро-
чисте зібрання відкрив 
ведучий свята, прорек-
тор з науково-педаго-
гічної роботи, профе-
сор Степан Гелей. Він 
наголосив, що академія 
є найстарішим торго-
вельно-економічним 
вузом України, яка 
упродовж своєї славної 

історії здійснювала підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців для України 
та зарубіжних країн.

У вітальному слові ректор акаде-
мії, професор Іван Копич, привітав 
зі святом студентів і професорсько-
викладацький колектив академії та 
випускників, які навчалися у стінах 
найстарішого торговельно-економіч-

ного вишу України. У виступі Іван 
Михайлович відзначив успіхи колекти-
ву академії та побажав ще вагоміших 
звершень у подальшому, а всім при-
сутнім – міцного здоров’я та сімейного 
благополуччя. 

Після привітання ректора академії, 
ведучий зачитує Постанову Правлін-
ня Укоопспілки про нагородження по-

чесною трудовою від-
знакою “Знак пошани” 
Центральної спілки 
споживчих товариств 
України. Іван Михайло-
вич вручає високу наго-
роду секретарю вченої 
ради академії, доценту 
Л. Г. Медвідь (фото 1).

Грамоти Правління 
Укоопспілки вручено 
секретарю спеціалі-
зованої вченої ради 
Д 35.840.01 доценту 
М. Ю. Барній та заступ-
нику декана факультету 
менеджменту, доценту 
І. М. Митнику.
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Ведучий зачитує наказ ректора про 
нагородження працівників академії 
почесними грамотами та грамотами 
Львівської комерційної академії з на-
годи Дня академії.

Велику увагу присутніх привернула 
церемонія нагородження низки студен-
тів академії преміями Олени Степанів 
та Петра Франка. Ректор, професор 
І. Копич, вручив премію О. Степанів 
Булич Марті (факультет менеджменту), 
Савці Тарасу (юридичний факультет), 
Валько Наталії (факультет міжнарод-
них економічних відносин) та Плаксі 
Юлії (Інститут економіки та фінансів). 
Премію П. Франка отримали студенти 
товарознавчо-комерційного факульте-
ту та Інституту економіки та фінансів – 
Карпюк Олександр і Годованюк Євге-
ній відповідно.

Проректор з наукової роботи, про-
фесор В. О. Шевчук зачитав наказ рек-
тора про оголошення подяки студентам 
академії.

Традиційно премії найкращим сту-
дентам академії вручають випускники. 
Премію імені Романа Федишина – го-
лови асоціації випускників академії 
вручено спудеям товарознавчо-комер-
ційного факультету – Марії Пилип-
чук та Юрію Звіру. Завідувач кафедри 
економіки підприємства, професор 
Н. Г. Міценко вручила сертифікати та 
грошові премії від випускників спе-
ціальності “Економіка підприємства” 
студентам Наталії Канюці, Вікторії Пу-
щик та Аліні Шаровій (фото 2). 

Особливе схвалення у залі викли-
кало вручення іменних премій студен-
там заснованих викладачами академії. 
Професор Я. П. Скоробагатий вручив 
Є. Скоматчук, професор В. О. Шев-
чук – О. Іванишин, професор Н. І. 
Доманцевич – Я. Тимчук, професор 
І. В. Ємченко – С. Андрушко та О. Се-
менюку, а професор Б. М. Мізюк – 
І. Шегинській та С. Спіней (фото 3).

Не забули також учасників квітко-
вого вернісажу “Наш дім – Європа”. Їх 
було нагороджено грошовими премія-
ми (фото 4).

Родзинкою урочистостей стало зна-
йомство присутніх з переможницею 
конкурсу “Міс академії 2013” – сту-
денткою ІІІ курсу юридичного фа-
культету Роксоланою Куфльовською 
(фото 5). 

На цьому ведучий заходу оголосив 
про закриття урочистої академії та по-
чаток святкового концерту, у якому взя-
ли участь активні учасники художньої 
самодіяльності академії та гості. 

“СМ” пропонує фоторепортаж кон-
цертної програми:

1. Пісні “Квітка-душа” та “Клено-
ві мости” у виконанні співачки Ната-
лії Султан. 

2. Східні танці, у виконанні танцю-
вального клубу “Бейсан”.

3. Казка про Колобка, який нічого не 
боявся, розповів Дмитро Бортков.

4. Пісня “Палала” у виконанні сту-
дентки Інституту економіки та фі-
нансів Лілії Бондарчук.

НАМ 196 РОКІВ!
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5. Пісня “Прийде весна” 
у виконанні Реп-групи “Ман-
хеттан”.

6. Пісня “Cry” у виконанні 
студентки факультету ме-
неджменту Аліни Гепалової.

7. Пісня “З далекого краю” у вико-
нанні лауреата міжнародних конкур-
сів Назара Тацишина. 

8. Латино-американський танець 
“Бачата” у виконанні студентів фа-
культету менеджменту Галини Липак 
та Дмитра Войткевич.

9. Музичні твори: Український ста-
ровинний лірницький кант “Через поле 
широкеє”, “Сонце гріє”, “Янчик”, 
“Анничка – душечка”, “Пісня буде по-
між нас”, “Розквітнув сад” у виконан-
ні народної капели бандуристок “Гали-
чанка”.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ СТАЖУВАНЬ –
ОСНОВА ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

20 вересня та 31 жовтня 2013 
року відбулись засідання Вченої ради 
академії, на яких обговорено низку 
актуальних питань, пов’язаних з 
навчально-науковою та виховною ді-
яльністю академії.

20 вересня 2013 року відбулось пер-
ше засідання Вченої ради академії у 
новому навчальному році. Відкрива-
ючи захід, ректор академії, професор 
І. М. Копич привітав присутніх з по-
чатком навчального року та побажав 
нових наукових та навчальних звер-
шень професорсько-викладацькому ко-
лективу академії. 

Про результати набору студентів до 
академії та Луцького кооперативного 
коледжу Львівської комерційної ака-
демії у 2013 році та завдання щодо ор-
ганізації набору у 2014 році заслухано 
доповіді секретаря приймальної комі-
сії доцента Р. М. Воронка.

За результатами наданої інформації 
ректор академії, професор І. М. Копич 
наголосив на необхідності розпоча-
ти профорієнтаційну роботу академії 
з жовтня місяця, створивши на ви-
пускових кафедрах групи викладачів, 
які будуть цим займатися, та затвер-
дити графіки їх поїздок. Особливу 
увагу звернути на роботу зі школами 
сільської місцевості. Іван Михайло-
вич також відмітив на необхідності 
проведення традиційних зустрічей з 
учнями 9-11 класів та їх батьками, від-
відуючи батьківські збори у школах, 
а також зустрічатися з випускниками 
не лише коледжів споживчої коопе-
рації, а й інших навчальних закладів
І рівня акредитації. 

На засіданні членами Вченої ради 
було заслухано інформацію головно-

го бухгалтера академії Л. Т. Ясінської 
про виконання плану комплексних за-
ходів з підготовки об’єктів академії до 
роботи в осінньо-зимовий період 2013-
2014 роки.

Секретар Вченої ради, доцент 
Л. Г. Медвідь доповіла про план ро-
боти Вченої ради академії на перший 
семестр 2013-2014 навчального року. 
Інформацію про рекомендацію до дру-
ку підручників і навчальних посібни-
ків присутнім доповів проректор з на-
уково-педагогічної роботи, професор 
С. В. Скибінський.

Членами Вченої ради розглянуто ін-
формацію про надання аспірантам ака-
демічних відпусток; про затвердження 
тем дисертаційних робіт, яку доповів 
проректор з наукової роботи, професор 
В. О. Шевчук. Інформацію щодо пред-
ставлення вчених академії до премії 
Львівської обласної державної адміні-
страції та Львівської обласної ради до-
повів перший проректор академії, про-
фесор П. О. Куцик.

Традиційно складовою засідання 
стало представлення до вченого звання:

- професора кафедри теорії держави 
і права д.політ.н. І. Я. Вдовичина;

- доцента кафедри фінансів і креди-
ту к.е.н. М. В. Сороківської.

За результатами проведеного таєм-
ного голосування кандидатури на при-
своєння вченого звання були схвалені 
членами Вченої ради

31 жовтня 2013 року на засіданні 
Вченої ради були розглянуті питання: 
підвищення ефективності наукових 
стажувань, які проходять викладачі 
академії, та затвердження Положення 
про підвищення кваліфікації; про захо-
ди деканатів та кафедр академії щодо 
пропаганди євроінтеграційних проце-

сів в Україні; про святкування 196-річ-
чя з дня заснування академії.

Про підвищення ефективності на-
укових стажувань, які проходять ви-
кладачі академії, заслухано доповідь 
проректора з наукової роботи, профе-
сора В. О. Шевчука. У виступі Віктор 
Олексійович наголосив, що підвищен-
ня кваліфікації науково-педагогічних 
працівників є одним із важливих ака-
демічних завдань, що передбачає отри-
мання додаткових знань і досвіду, які 
необхідні для підвищення якості на-
вчального процесу.

В. О. Шевчук відмітив, що викла-
дачі академії у процесі проходження 
стажування встановлюють плідні дов-
гострокові контакти з комерційними 
підприємствами, що сприяє забезпе-
ченню місцем проходження практики 
студентів, а результати практичних до-
сліджень та пропозиції, сформовані на 
основі вивчення інформації досліджу-
ваних підприємств, інтенсивно вико-
ристовуються у навчальному процесі 
та підготовці науково-методичного за-
безпечення.

У виступі проректор з наукової ро-
боти звернув увагу на те, що за останні 
роки збільшилась кількість стажувань 
викладачів Академії у провідних зару-
біжних вузах. На сьогодні відбуваєть-
ся стажування доцентів кафедри МЕВ 
І. А. Лапшиної в Оксфордському уні-
верситеті (м. Оксфорд, Великобрита-
нія), в рамках її участі у дослідницько-
му проекті “Imagining Europe from the 
outside” та Н. І. Черкас в Університеті 
Редланда (м. Редландс, Каліфорнія, 
США) за програмою Fulbright Faculty 
Development, що фінансується урядом 
США. Асистент кафедри маркетингу 
А. Я. Дмитрів стажується за стипен-
діальною програмою імені Лена Кір-
кленда в Республіці Польща. 

Нещодавно завершилися стажу-
вання у викладача кафедри іноземних 
мов О. І. Балабан у Департаменті куль-
турної спадщини (м. Осло, Норвегія) 
та музеї Майхауген (м. Ліллегаммер, 
Норвегія); асистента кафедри банків-
ської справи І. М. Польової в Ягелон-
ському університеті (м. Краків, Поль-
ща) та в Канцелярії Сейму Республіки 
Польща за міжнародною програмою 
парламентського стажування; асис-
тент кафедри економіки підприємства 
А. І. Хомицького у Вроцлавському уні-
верситеті за освітньо-стипендіальною 
програмою імені Лена Кіркленда.►
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► У свою чергу, професор П. О. Ку-
цик доповів членам Вченої ради сучас-
ні вимоги до проходження наукового 
стажування у вищих навчальних за-
кладах України та за кордоном.

Після обговорення поставленого 
питання Вчена рада ухвалила: затвер-
дити Положення про підвищення ква-
ліфікації та стажування педагогічних 
та науково-педагогічних працівників 
академії. Результати стажування (під-
вищення кваліфікації) працівників 
найвищої кваліфікації – професорів 

і докторів наук, а також закордонних 
стажувань, доречно обговорювати у 
вигляді наукової доповіді на засіданнях 
Вченої ради академії, що сприятиме 
поширенню передових методів навчан-
ня та обміну науковими досягненнями.

При розгляді 2-го питання поряд-
ку денного “Про заходи деканатів та 
кафедр академії щодо пропаганди Єв-
роінтеграційних процесів в Україні” 
Вчена рада заслухала доповідь про-
ректора з науково-педагогічної роботи 
академії, професора С. Д. Гелея. У ви-

ступі Степан Дмитрович наголосив на 
необхідності розробити і затвердити 
організаційно-виховні заходи ректо-
рату, факультетів та кафедр з питань 
Євроінтеграції на 2013-2015 роки. Піс-
ля обговорення даного питання члени 
Вченої ради узгодили перелік загаль-
но-академічних заходів з питань Євро-
інтеграції України.

Про святкування 196-річчя з дня 
заснування академії (3-тє питання по-
рядку денного) доповів проректор з на-
уково-педагогічної роботи, професор 
С. Д. Гелей, який проінформував чле-
нів Вченої ради про заходи, які будуть 
проводитись з нагоди свята. Заслухав-
ши інформацію проректора з науково-
педагогічної роботи, Вчена рада за-
твердила запропонований перелік свят, 
а також список викладачів та студентів 
академії, яким буде вручено іменні на-
городи, відзнаки та премії.

Також на засіданні Вченої ради від-
булось представлення до присвоєння 
вчених звань:

- доцента кафедри теорії держави і 
права к.ю.н. Ю. О. Фігель;

- доцента кафедри господарського 
права та процесу к.ю.н. Т. В. Волинець.

Після таємного голосування канди-
датури на присвоєння вченого звання 
були схваленні членами Вченої ради.

СПІВПРАЦЮ ПЛАНУЄМО ЛИШЕ ПОГЛИБЛЮВАТИ
31 жовтня 2013 року на засіданні 

Вченої ради академії ректор академії 
професор Іван Копич представив перед 
професорсько-викладацьким складом 
нового директора Луцького коопера-
тивного коледжу Львівської комерційної 
академії Н. С. Стрільчук. В свою чергу, 
редакція газети “Студентський Мери-
діан” поцікавилась у Наталії Степанів-
ни про перспективи подальшої співпра-
ці коледжу з нашою академією.

Співпраця двох найстаріших тор-
говельно-економічних вишів Галичи-
ни та Волині розпочалась з 1 липня 
2008 року з метою впровадження у ви-
щих навчальних закладах споживчої 
кооперації України ступеневої вищої 
освіти, а також з метою наближення 
місця навчання студентів до їх місця 
проживання. Це дало змогу для випус-
кників нашого коледжу забезпечити 
ступеневу повну вищу освіту за фахом. 
Відтак, з 2008 року  навчались і на-
вчаються за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” та “ма-
гістр” понад 900 студентів.

Із входженням коледжу до складу 

академії, відкрились нові можливості 
для викладачів щодо стажування, під-
вищення кваліфікації та рівня профе-
сійної майстерності. Зокрема, кожного 
навчального року певна кількість педа-
гогів коледжу підвищують власну ква-
ліфікацію на кафедрах академії.

Керівництво академії постійно дбає 
про наше методичне забезпечення. 
Неодноразово, за дорученням ректора-
ту, видавництво академії виготовляло 
безкоштовно друковану продукцію для 
потреб коледжу. Щорічно бібліотеці 
передається значна кількість навчаль-
них посібників та підручників.

Адміністрація коледжу, прові-
вши моніторинг серед абітурієнтів, 
з’ясувала, що вісімдесят відсотків з них 
вступає до нашого коледжу, тому що ми 
є відокремленим структурним підрозді-
лом академії. Оскільки, це дає можли-
вість їм за рахунок скороченого терміну 
навчання здобути повну вищу освіту.

Плануємо і в подальшому розвивати 
нашу плідну співпрацю. Відтак з рек-
торатом обговорюємо і нововведення. 
Зокрема, організовувати спільні відео-
засідання кафедр академії з цикловими 

комісіями коледжу, участь виклада-
чів та студентів коледжу у наукових 
конференціях, семінарах та круглих 
столах, публікації наукових статей у 
збірниках академії, співпраця органів 
студентського самоврядування тощо.

Приклади такої співпраці на ко-
ристь спільної справи ще раз переко-
нують нас у тому, що саме за таким 
об’єднанням кооперативних навчаль-
них закладів України – майбутнє коо-
перативної освіти.
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УЧАСТЬ В НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
ТРЕНІНГАХ У ПОРТУГАЛІЇ

З 22 по 25 жовтня 2013 року делегація академії у складі начальника відділу 
міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку Т.М. Штанько, доцента кафе-
дри міжнародних економічних відносин Ю.В. Полякової та доцента кафедри 
економіки підприємства Р.Л. Лупака прийняла участь у науково-практичних 
тренінгах, що відбулися на базі Політехнічного інституту у м. Браганса (Пор-
тугалія) в рамках реалізації проекту Темпус № 530621-TEMPUS-1-2012-BG-
TEMPUS-JPGR La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education  
(Ла МАНШ: Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти).
Серед учасників заходу були представники навчальних закладів – учасників 

проекту з  Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, України, Болгарії, Франції, Гре-
ції, Великої Британії та Португалії.

Проект La MANCHE здійснюється 
консорціумом, до складу якого входять 
6 партнерів із 5 країн ЄС і 23 вищих 
навчальних закладів з 5 країн-партне-
рів. Загальна мета проекту полягає у 
сприянні модернізації вищої освіти у 
сфері розвитку управлінського потен-
ціалу  ВНЗ країн-партнерів   і початку 
тривалого діалогу про реформи між 
відповідними зацікавленими групами. 
Серед основних завдань – окреслення 
існуючих навичок лідерства та моде-

лей управління вищими навчальними 
закладами; обмін досвідом управління 
і практикою управління змінами з на-
вчальних закладів країн ЄС до країн-
партнерів; сприяння створенню мереж 
для спільного вирішення проблем між 
експертами, керівниками навчальних 
закладів та іншими ключовими учас-
никами проекту, а також стимулюван-
ня ініціативи студентів.

Порядок денний зустрічі містив  
ключові виступи на тему лідерства та 

управління змінами у вищій освіті, 
пленарні сесії, робочі групи, диску-
сії та обговорення. У рамках перед-
бачених заходів доцент Ю. Полякова 
виступила з доповіддю на тему “Кон-
куренція на ринку освітніх послуг: 
виклики для Львівської комерційної 
академії”, в якому охарактеризувала 
сучасні тенденції на ринку освітніх по-
слуг України та розкрила позитивний 
досвід академії у сфері міжнародного 
співробітництва, зокрема, реалізації 
програм отримання студентами двох 
дипломів згідно угод із європейськими 
університетами, що спрямовано на під-
вищення привабливості та посилення 
конкурентних переваг академії на ві-
тчизняному ринку освітніх послуг.

Учасники тренінгів ознайомилися 
із досвідом створення навчальними за-
кладами нових структур, практичними 
засадами стратегічного планування у 
навчальних закладах, планами модер-
нізації європейської системи вищої 
освіти, практичними аспектами розви-
тку ефективних навичок комунікації, 
соціальною відповідальністю організа-
цій. Серед тренерів – представники на-
укових та навчальних закладів Греції, 
Португалії, Великобританії, Болгарії та 
Франції. Під час презентацій основних 
положень лектори ініціювали дискусії 
і обговорення основних моментів з до-
сліджуваної проблематики серед учас-
ників заходу.

Також відбулися збори координато-
рів проекту від навчальних закладів-
учасників, на яких обговорювались ак-
туальні питання подальшої реалізації 
проекту, плани та принципи виконання 
завдань щодо здійснення наступних 
етапів та розповсюдження інформації 
про проект на різних рівнях.

Під час зустрічі учасники мали 
можливість ознайомитися із особли-
востями навчального процесу на базі 
приймаючого закладу, культурою та 
місцевими традиціями, налагодити 
перспективні контакти із представни-
ками навчальних закладів країн ЄС та 
інших країн-учасниць. 

актуально
НОВІ МОЖЛИВОСТІ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ

ти повинні максимально використовувати ті можливості,
які ми їм надаємо”.

Це дасть змогу студентам академії подавати заявки на 
проходження практики чи стажування у Львівській мерії. 
Для цього студенти повинні заповнити аплікаційну фор-
му, що розміщена на сайті міської ради. Наступним етапом 
прийняття на стажування повинна бути співбесіда, на якій 
студент повинен представити тему над якою він планує пра-
цювати під час стажування.

4 жовтня 2013 року відбулось підписання угоди між 
Львівською міською радою та Львівською комерційною 
академією про можливість проходження практики та ста-
жування в органах місцевого самоврядування студентів
та випускників вишу. 

Під час підписання угоди мер Львова А. Садовий за-
значив: “співпраця міста з вищими навчальними закла-
дами, особливо в тій сфері, що стосується стажування 
студентів, має набирати нові, якісні оберти, адже студен-
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СТУДЕНТИ З ДОНЕЦЬКА
СТАЖУВАЛИСЬ В АКАДЕМІЇ

ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ Є РОБОТОДАВЦЯМИ ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ 

3 жовтня 2013 року на факультеті менеджменту академії відбулась зу-
стріч випускників 2003 року зі студентами магістратури напряму підготовки 
“Менеджмент” та “Управління інноваційною діяльністю”. 

У період з 15 по 20 жовтня 2013 р. 
в академії перебували студенти із До-
нецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського, які завітали до 
Львова в рамках підписаної програми 
“Обміну досвідом” для участі у ста-
жуванні на товарознавчо-комерцій-
ному факультеті.

Програма стажування передба-
чала ознайомлення із матеріально-
технічною базою академії загалом та 
товарознавчо-комерційного факультету 
зокрема, знайомство з професорсько-
викладацьким факультету. Зокрема 
студенти ДонНУЕТ провели наукову 
дискусію з деканом товарознавчо-ко-

мерційного факультету, про-
фесором Я. П. Скоробогатим, 
завідувачем кафедри това-
рознавства непродовольчих 
товарів, професором Н. І. До-
манцевич,  завідувачем ка-
федри експертизи товарів та 
послуг, професором І. В. Єм-
ченко, завідувачем кафедри 
комерційної діяльності та 
підприємництва, професором 
В. В. Апопієм, завідувачем ка-
федри товарознавства продо-
вольчих товарів, професором 
І. В. Сирохманом та завідува-

чем кафедри харчових технологій та го-
тельно-ресторанного бізнесу, професо-
ром І. М. Ощипком. Також студентська 
делегація зустрілася з проректором з 
наукової роботи академі, професором 
В. О. Шевчуком. 

Слід відзначити, що гості з Донецька 
мали змогу відвідати лекції провідних 
вчених-товарознавців, прийняти участь 
у круглих столах організованих студен-
тами факультету. Крім того, побували 
на Міському ярмарку кар’єри, де вони 
вперше побачили захід такого формату, 
а також ознайомились з культурними 
надбаннями та історичними традиціями
міста Лева.

Юрій Звір,
голова студентського уряду ТКФ

отриманні у стінах рідного вузу, по-
сприяли їх кар’єрним та бізнесовим 
досягненням. Студентів академії озна-
йомили зі специфікою власного бізнесу 
та навели приклади практичного засто-
сування теоретичних знань отриманих 
в академії. Впродовж виступу вони 
постійно акцентували на необхідності 
постійного навчання, що є важливим в 
сучасних економічних умовах. 

Родзинкою зустрічі стало запрошен-
ня студентів академії працевлаштовува-
тись на підприємства та організації, які 
вони очолюють. Випускники ознайо-
мили присутніх з вакансіями та вимога-
ми до осіб, які мають намір працювати.

Завершуючи захід, декан факульте-
ту, професор Б. М. Мізюк наголосив, 
що такі заходи в академії мають стати 
традиційними, оскільки сприяють пра-
цевлаштуванню студентів, що є вкрай 
важливим та актуальним в сучасних 
умовах господарювання.

У заході прийняли участь декан фа-
культету, професор Б. М. Мізюк, студен-
ти, викладачі та випускники академії: 
Андрій Керничний (фото 1) – директор 
сервісного центру “Пріоритет”, Юрій 
Якимович (фото 2)  – директор гіпер-
маркету “Епіцентр” у Львові, Андрій 
Немировський (фото 3) – власник ін-
тренет-магазинів та ресторану Crazy 
Town, розташованому в розважальному 
центрі Kingcross. 

Декан факультету менеджменту, 
професор Богдан Мізюк привітав ви-
пускників 2003 року у стінах рідної для 
них Аlma-Мater, та наголосив, що такі 
зустрічі є вкрай важливими для ниніш-
ніх студентів академії, оскільки вони на 
власні очі бачуть, кого виховала акаде-
мія та яких успіхів можна досягнути, 
навчаючись у нашому виші. 

Випускники академії у своїх розпо-
відях гордо наголошували, що знання 

ДЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ
16 жовтня 2013 року у Львівському 

Палаці мистецтв відбувся 23-й Ярма-
рок кар’єри та День відкритих дверей 
навчальних закладів, на якому було 
представлено 46 навчальних закладів, 
у тому числі 18 − вищого рівня акре-
дитації. Загалом захід відвідало понад 
шість тисяч львів’ян і гостей міста.

Участь у дні відкритих дверей при-
ймали випускники загальноосвітніх 
шкіл Львова та області. Школярі охоче 
знайомилися з навчальними програмами 
освітніх установ та проходили діагности-
ку щодо виявлення професійних нахилів.

На виставці академія ознайомила 
всіх бажаючих зі спеціальностями, за 
якими здійснює навчання, презенту-
вала наукові та навчально-методичні 
розробки професорсько-викладацького 
колективу вишу. У свою чергу майбутні 
абітурієнти ознайомились з особливос-
тями студентського життя в одному із 
найстаріших торговельно-економічних 
вузів України.

332211
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МІСЦЕ ПІДРУЧНИКА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
29 жовтня 2013 року в академії відбувся науково-педагогічний семінар на 

тему “Віртуальне навчальне середовище академії і роль підручника в ньому”. 
Проведення даного заходу зумовлено необхідністю запровадження інновацій у 
навчальному процесі академії як рушійної сили підвищення  конкурентоспро-
можності на ринку освітніх послуг.

Відкриваючи захід перший прорек-
тор академії, професор Петро Куцик 
наголосив на необхідності активізува-
ти роботу професорсько-викладацько-
го складу з метою збільшення кількос-
ті видань підручників та навчальних 
посібників, що дасть можливість ака-
демії як провідному вищому навчаль-
ному закладу торговельно-економічно-
го спрямування бути більш конкурент-
ноздатним на ринку освітніх послуг.

Перед учасниками семінару висту-
пив проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор Станіслав Скибін-
ський, який підвів підсумки студент-
ського анкетування щодо ролі підруч-
ника у навчальному процесі. Зокрема, 
Станіслав Володимирович наголосив, 
що респонденти – студенти 2-5 курсів 
усіх факультетів академії стаціонарної 
форми навчання вважають, що знання 
і підручник значною мірою впливають 
на працевлаштування, кар’єру та стат-
ки (40,7 %).

Якщо у певної частини професор-
сько-викладацького складу й існує 

ра. 58,2 % респондентів стверджують, 
що наявність чи відсутність лектор-
ського підручника взагалі не впливає 
на рівень лекції. Нагадаємо, що у зару-
біжних вишах існує практика, за якою 
професор, наймаючись на роботу, по-
винен написати підручник, посібник 
для студентів і асистента, та ще декіль-
ка методичних розробок, наприклад, 
тести. Причому все це у друкованому 
вигляді і на електронних носіях. “Це 
перепустка” професора в студентську 
аудиторію” – вважає Станіслав Воло-
димирович..

Як свідчать результати анкетуван-
ня, ставлення студентів академії до 
віртуального навчального середовища 
позитивне. Зауважимо, що окремі еле-
менти такого, середовища, в академії 
вже функціонують давно. Це результат 
роботи професорсько-викладацького 
складу і працівників Навчально-науко-
вого інформаційного інституту. Оціню-
ють віртуальне навчальне середовище 
позитивно (38,4 %) тому, що це перша 
ознака переходу від консерватизму. Ще 
40,7 % респондентів сприймають таке 
середовище і сподіваються на конку-
рентні переваги на ринку праці. Лише 
19,8 % насторожених до цієї новин-
ки. Жодного проти. До речі, кожний 
п’ятий респондент (20,9 %) готовий 
працювати у віртуальному середови-
щі. Вони покладають на нього надії, 
але водночас хотіли б працювати ще й 
з друкованими виданнями підручника.

Директор бібліотеки Людмила Шев-
цова ознайомила учасників семінару 
з результатами соціологічного дослі-
дження стосовно відвідуваності біблі-
отеки і читальних залів студентами та 
професорсько-викладацьким складом 
академії. Людмила Володимирівна на-
голосила, що за останні роки значно 
знизились показники відвідування. 
Об’єктивною першопричиною є звер-
нення користувачів до електронних 
носіїв інформації, які читачі можуть 
отримати без звертання у бібліотеку. 
Л.В. Шевцова відмітила, що нинішнє 
покоління студентів демонструє до-
сить високий рівень комп’ютерної 
грамотності, але має низький рівень 
інформаційної культури і віддає пере-
вагу візуальній інформації у порівнян-
ні з текстовою.►

думка, що підручник можна заміни-
ти суперсучасними технологіями, ау-
діо- і відео матеріалами, то на наш 
погляд, вона помилкова. Наприклад, у 
Каліфорнійському, Масачусетському 
університетах та інститутах (США), 
Оксфордському і Кембриджському 
(Великобританія) підручники незрів-
нянні з українськими. Проте навіть з 
упровадженням нових технологій на-
вчання вони не припиняють видавати 
підручники, а навпаки – вдосконалю-
ють їх. 

Обираючи виш, абітурієнти керу-
ються багатьма критеріями. Які з них 
пріоритетні? Нинішні студенти при 
вступі в академію, брали до уваги: на-
явність бібліотеки (96,5 %), високий 
рівень професорсько-викладацького 
складу (89,5 %), інновації в навчаль-
ному процесі (74,4 %), забезпеченість 
сучасними підручниками (65,1 %). І 
це об’єктивний, виправданий вибір. В 
академії найкраща за підбором еконо-
мічна література. За інноваціями (ПК, 
тестування, інноваційні лекційні курси 
тощо), не говорячи про рівень профе-
сорсько-викладацького складу акаде-
мії, в регіоні займає провідні позиції.

Логічно, в процесі анкетування важ-
ливо було виявити джерело, яке є ба-
зою для підготовки до екзамену. Вияв-
ляється, той же всюдисущий конспект 
лекцій (25,6 %). 41,9 % респондентів 
готують екзамен за підручником лекто-
ра-екзаменатора. 

Важливо було виявити, яку роль ві-
діграє підручник у майстерності лекто-
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► Продовжуючи роботу семіна-
ру, професор С. В. Скибінський озна-
йомив присутніх з думкою студентів, 
щодо того, який вигляд повинен мати 
підручник. Станіслав Володимиро-
вич наголосив, що за об’ємний під-
ручник виступають 45,3 % респон-
дентів. За невеликий, конспективний 
більше, 52,3 %. На думку професора 
– це помилковий погляд. Оскільки, об-
сяг підручника зумовлений певними 
принципами, підходами, концепція-
ми, які сприяють ефективній праці, 
як в аудиторії, так і самостійній ро-
боті, дистанційному навчанні. Заради 
об’єктивності зазначимо, що професо-
ри академії вже пишуть і видають саме 
такі підручники, і знаходять “симпати-
ків” не лише серед студентів академії, 
але й у інших вишах України. 

Більше 90 % респондентів вказали, 
що таблиці та ілюстрації допомагають 
вловити суть і дозволяють якісніше 
освоїти матеріал, оскільки задіюється 
зорова пам’ять. Всі студенти позитивно 
оцінюють методичні поради у підруч-
нику: вони дозволяють здобути нави-
чки (36 %), сприяють освоєнню мате-
ріалу (50 %) і економлять час (14 %). 
Особлива позитивна одностайність 
респондентів в оцінці тестів у підруч-
никах. Їх схвалили 77,9 %. У цьому на-
прямі в академії зроблено чимало.

Цікаво прослідкувати зв’язок оцінки 
на екзамені і наявності у студента під-
ручника. Приємно, що 53,5 % респон-
дентів вказали, що наявність підруч-
ника – це висока оцінка на екзамені, а 
14 % зазначили цей факт з іншої сто-

рони: відсутність підручника – низька 
оцінка.

Також професор С. В. Скибінський 
розповів про основні вимоги Міністер-
ства освіти і науки України щодо під-
ручників та навчальних посібників, а 
також дав поради стосовно підготовки 
рукописів з метою формування сучас-
ного підручника, який зацікавив сучас-
ного студента. 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор Степан Гелей та завід-
увач кафедри товарознавства продоволь-
чих товарів, професор Іван Сирохман 
поділились власним досвідом у підго-
товці рукописів і виданні підручників. 

Висловлюємо подяку авторам до-
сліджень і експериментів у рамках се-
мінару: доцентам кафедри маркетингу 
Н. Ф. Басій, Н. Р. Балук та Л. М. Бук. 
Також щира вдячність працівникам 
відділу методичного забезпечен-
ня та акредитації Л. А. Курилець та
Л. В. Колесник.

Через газету “СМ” запрошуємо сту-
дентів поділитися власними думками 
про роль підручника у навчальному 
процесі.

професор Станіслав Скибінський,
проректор з науково-педагогічної 

роботи академії, Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки

В АКАДЕМІЇ ПРЕЗЕНТУВАЛИ МОЛОДІЖНИЙ ПРОЕКТ “LVIV YOUNG PROGECT”
Нещодавно в академії відбулась 

презентація молодіжних проектів 
“Lviv Young Progect”, організова-
ний Студентською радою Львова 
та представниками міської ради за 
участі органів студентського само-
врядування ЛКА.

Мета заходу – реалізація молодіж-
них проектів спільно з органами міс-
цевого самоврядування в рамках про-
грами стажування “Перший кар’єрний 
крок” задля покращення добробуту 
громади міста.

“Lviv Young Project” є унікальним 
проявом самореалізації молоді, анало-
гів якому немає в Україні. Основним 
завданням, на думку організаторів, є 
посилення співпраці студентського 
середовища з органами влади, фор-
мування та професійний супровід 
студентських робочих груп, громад-

сько-активної молоді міста та втілення 
актуальних проектів за потребами та 
пропозиціями структурних підрозділів 
Львівської міської ради. 

Відкриваючи захід, куратор про-
грами “Перший кар’єрний крок” Мар-
та Завербна розповіла присутнім про 
перспективи та можливості даного 
напрямку, і яким чином дана співпра-
ця може вплинути на подальшу само-
реалізацію кожного із студентів. Також 
вона наголосила, що тематика проектів 
є дотичною практично до  кожної спе-
ціальності, за якою здійснюється під-
готовка фахівців у академії. 

У рамках представлення молодіж-
них проектів учасники заходу мали 
можливість побачити, яким чином буде 
відбуватись втілення запропонованих 
проектів у життя.

У підсумку презентації студенти 
академії мали можливість дискусії із 
організаторами заходу, а також зареє-
струватись та продовжити співпрацю 
вже у стінах Львівської міської ради.

Власна інформація
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Відкриваючи святковий захід, про-
ректор з науково-педагогічної роботи, 
професор Степан Гелей акцентував 
увагу присутніх, що Україна має бути  
серцем Європи не лише за принципом 
територіального розташування, а й за 
своїми культурними та духовними тра-
диціями, які активно відроджуються у 
період незалежності. У виступі Степан 
Дмитрович наголосив, що вибір теми 
цьогорічної виставки обрано ціле-
спрямовано, з метою показати думку 

студентів щодо обрання пріоритетів 
розвитку зовнішньої політики України, 
оскільки майбутнє нашої держави за-
лежить саме від висококваліфікованих 
фахівців, які є гуманними та духовно-
багатими людьми.

У вітальному слові д.е.н., профе-
сор кафедри економіки і підприємства 
Ольга Іляш зазначила, що одним із прі-
оритетів стратегічного розвитку Украї-
ни визнано інтеграцію нашої держави 
в Європейське товариство, що зумов-
лено її геополітичним положенням та 
історичним розвитком Європейської 
культури.

МИ ХОЧЕМО В ЄВРОПУ

Вернісаж квіткових композицій “Квіти України” є традиційним заходом, 
який відбувається в академії. Щорічне свято збирає численних відвідувачів, 
має нові ідейні спрямування, оригінальні задуми, які є актуальними у роман-
тичну осінню пору. Зазвичай святковий захід приурочується до святкування 
Дня заснування вишу, а цьогорічне свято має дещо інше тематичне спряму-
вання – “Наш дім – Європа”. 
Квітковий вернісаж присвячений актуальній тематиці – інтеграції Укра-

їни у вільний європейський простір. Майбутнє сучасної молоді, як вважають 
студенти, належить кращим європейським традиціям, тому кожна  компо-
зиція відображає про це досить оригінально і неповторно. 

Професор наголосила, що Львівська 
комерційна академія, підтримує вже 
багато років поспіль власні традиції та 
культуру, дбаючи про високу якість та 
рівень економічної освіти усіх, хто тут 
навчається, тим самим підтримає інте-
грацію нашої держави в Європейське 
товариство.

Також вітальні слова учасникам вер-
нісажу пролунали від Голови секрета-
ріату Конгресу української інтелігенції 
Володимира Парубія.

Неабияку радість і справжню есте-
тичну насолоду присутні отримали, 
послухавши вірш Лесі Українки “В 
квітковому магазині” у виконанні ак-
триси І Українського театру для дітей 
та юнацтва Наталії Алексєєнко.

Оцінювали мистецько-флористич-
ну роботу студентів компетентне журі, 
серед них: доцент кафедри Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка Наталія Павленко, за-
відувач кафедри філософії та культури 
академії, професор Олександр Тімчен-
ко та начальник навчального відділу 
академії Людмила Притула.

Казковий вернісаж  квітів із диво-
вижними назвами: “Україна в Європі”, 
“Солодке майбуття”, “Квітковий го-
динник: час європейський”, “Козаць-
кому роду немає в Європі переводу”, 
“В сім’ї вольній, новій”, “Вікно в Єв-
ропу”, “Берегиня”, “Україна на поба-
ченні з Євросоюзом”, “Сон студента”, 
“Україно, вибір за тобою”, “Європей-
ський шлях” та багато інших... 

Слід наголосити, що студентам 
академії не бракувало вміння профе-
сійно скласти квіткову композицію, 
хоча вони освоюють фах економістів, 
юристів, товарознавців, а не флорис-
тів. Креативу вихованцям не позича-
ти, бо підручним матеріалом стали не 
лише квіти, а й фрукти, овочі, лоза, ►
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► віхті сіна, корінці химерної форми 
та навіть… хліб. А ще – іграшки.

З великим задоволенням та щирою 
радістю оцінювали креативні роботи 
студентів не лише представники ака-
демії, а й гості з інших навчальних за-
кладів та різних інституцій міста Лева. 

Вислухавши захист усіх конкурс-
них робіт, журі визначило переможців 
у різних номінаціях. Гран-прі конкур-
су здобула композиція “Курс в ЄС”. 
Проте, голова журі, доцент Наталія 
Павленко, наголосила, що на верніса-
жі квітів немає переможених, тут всі 
переможці: і гості, що торкнулися сер-
цем до прекрасного, і виконавці, що 
створили красу, яка удосконалює світ. 
Квітка завжди надихає людей на ро-
мантичні почуття і благородні справи, 
вона є і буде тим незмінним атрибутом 
українців, без якого не обходиться жод-
не свято: весілля, іменнини, ювілеї. До 
Дня нарождення академії – найкращі 
квіткові композиції. 

Ми довго думали над ідеєю композиції. 
Сперечались, але зупинились на варіанті 
“Курс в ЄС”, тому що, на нашу думку, це 
є актуальна на сьогодні тема.  Своїм ма-
кетом ми хотіли показати, що Україна, в 
особі звичайної сім’ї, знаходиться на роз-
доріжжі – вступати в ЄС чи Митний союз. 
Майбутнє України ми бачимо в Європі, де 
вона на наш погляд буде процвітати. Мит-
ний союз ми відобразили зів’ялими квіта-
ми і без перспектив для України. 

У створенні композиції брали участь 
Гелей Ірина, Дацко Олена, Зінченко Юлія, 
Телюк Наталія.

При підведенні підсумків свята, про-
фесор Степан Гелей зазначив, що такі кон-
курси  духовно збагачують студентів, від-
волікають їх від одноманітності сидіння 
в аудиторіях та бібліотеках. Вони розши-
рюють кругозір, мислення. Студенти, які 
навчаються в економічному виші, повинні 
бути і ліриками, і мрійниками. Такі квіт-
кові композиції студентів – візитка картка 
України – країни, в якій ми живемо і яку 
ми любимо.

Результати конкурсу:
Гран-прі – “Курс в ЄС” (Інститут 

економіки та фінансів, 411 група); 
І місце – “Солодке майбутнє” 

(Юридичний факультет, ІV курс); 
ІІ місце – “Берегиня” (Факультет 

міжнародних економічних відно-
син, 3112 група); 
ІІ місце – “Автобус у Європу” 

(Факультет менеджменту, 1041 гру-
па); 
ІІІ місце – “Козацькому роду не-

має в Європі переводу” (Товароз-
навчо-комерційний факультет, 1412 
група); 
ІІІ місце – “Крізь терни до…” 

(Товарознавчо-комерційний факуль-
тет, 143 група);
ІІІ місце – “Україна – то серце 

народу ” (Факультет міжнародних 
економічних відносин, 381 група)

Галина Вусик, провідний
фахівець ректорату академії

“СМ” пропонує переглянути все 
розмаїття барв і форм квіткових 
композицій “Квіти України 2013”.

Лауреат номінації Гран-прі –
група 411
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАСЛІДКИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

30 жовтня 2013 року в академії відбу-
лось засідання “круглого столу” на тему 
“Чи має Україна шанс вирватися із по-
страдянської напівтемряви”, організо-
ваного кафедрою історії та політології. 

Відкриваючи засідання, проректор з 
науково-педагогічної роботи, професор 
Степан Гелей наголосив, що пріоритет-
ним напрямком зовнішньої політики 
України має бути євроінтеграція. У ви-
ступі Степан Дмитрович акцентував ува-
гу на актуальність таких заходів як пу-
блічного вираження євроінтеграційних 
прагнень громадськості з метою своєрід-
ного тиску на процес прийняття політич-
них рішень. 

На засіданні заслухано та обговоре-
но виступи студентів 2 курсу факульте-
ту міжнародних економічних відносин 
Романа Труша “Втрачені можливості на 
шляху євроінтеграції України”, Анас-
тасії Власюк “Криза олігархату як най-
більш сприятлива ситуація для євроін-
теграції”, Вікторії Любчак “Стратегія 
євроінтеграції як вирішальний фактор 
посткомуністичного транзиту”, Софії 
Яремко “Переваги та недоліки європей-
ської та євразійської інтеграції України”; 
студентки 4 курсу факультету МЕВ Кате-
рини Зінчук “Політико-правові та еконо-
мічні аспекти Угоди про асоціацію Укра-
їни з ЄС” і студентки 4 курсу Інституту 
економіки та фінансів Ольги Добжан-
ської “Інституційно-економічні вигоди 
від Угоди про асоціацію України з ЄС”.

Учасники активно висловлювали 
власні позиції щодо стратегії євроінте-
грації України, перспективи та наслідки 
інтеграції України як в економічному, так 
і політичному аспекті.

Зокрема, Р. Труш охарактеризував 
основні недоліки політики євроінтеграції 
України за період її незалежності. Він об-

ґрунтував думку, що непослідовна політика 
євроінтеграції стала основною причиною 
відкладання політичної та економічної ре-
форм, що у свою чергу послужило фунда-
ментом для розбудови олігархічного капі-
талізму.

Н. Власюк розкрила основні атрибути 
олігархічного капіталізму як соціальної 
системи, яка гальмує інтелектуальний і 
моральний розвиток українського сус-
пільства. На її думку, криза олігархату, 
спричинена високими цінами на імпор-
тований газ, несприятливою світовою 
кон’юнктурою на сировинний експорт та 
агресивною політикою Росії щодо втягу-
вання України у Митний союз, створила 
сприятливий грунт для євроінтеграційної 
політики.

В. Любчак зробила порівняльний 
аналіз країн, які здійснили успішну по-
сткомуністичну трансформацію завдяки 
пріоритетності євроатлантичної інтегра-
ційної політики і країн, які опинились у 
“сірій зоні” олігархату.

С. Яремко розкрила переваги та про-
блемні питання, пов’язані із європейською 
та євразійською інтеграцією, а також оха-
рактеризувала ставлення основних полі-
тичних сил та громадської думки до двох 
названих геополітичних векторів.

К. Зінчук основну увагу звернула на 
проблемах гармонізації національного за-
конодавства із законодавством ЄС у сфері 
імплементації основних положень угоди 
про асоціацію України з ЄС.

О. Добжанська охарактеризувала еко-
номічні вигоди, які отримує Україна у 
промисловості та сільському господарстві 
після підписання і ратифікації даної угоди. 
Вона також привернула увагу до проблем, 
пов’язаних із опором певних лобістських 
груп, які понесуть певні фінансові втрати 
внаслідок лібералізації зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Доцент С. М. Рутар, як модератор 
“круглого столу”, при підведенні під-
сумків дискусії відмітив, що в нинішній 
ситуації питання цивілізаційного вибо-
ру постало в категоричній формі. Адже 
мова йде про вибір України між союзом 
вільних народів та правових держав і 
союзом невільних народів та автори-
тарно-олігархічних держав. Підписання 
угоди – це лише перший крок на шляху 
виходу України із пострадянської напів-
темряви.

Таким чином, учасники круглого 
столу висловили спільну позицію про 
необхідність підписання угоди як здій-
снення першого стратегічного кроку на 
шляху європейської інтеграції, в рамках 
якої можливий процес визволення Укра-
їни від зовнішнього та “внутрішнього” 
неоколоніалізму та розбудови інститутів 
свободи та справедливості в Україні.

доцент Степан Рутар,
модератор “круглого столу”

КРУГЛИЙ СТІЛ
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ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА У МЕНЕДЖЕРІВ

14 жовтня 2013 року на факуль-
теті менеджменту відбулось свят-
кування “Дня першокурсника”, ор-
ганізованого студентами напряму 
підготовки “Менеджмент органі-
зацій і адміністрування” та колек-
тивом кафедри менеджменту. На 
свято завітали не лише викладачі 
та студенти-першокурсники, але і 
їх батьки, друзі, колеги зі старших 
курсів факультету менеджменту та 
інших факультетів академії.

З вітальним словом до присутніх 
звернулась завідувач кафедри менедж-
менту, доцент Ольга Трут, яка поба-
жала успіхів виступаючим і гарного 
настрою глядачам. Словами привітань 
вона “відкрила свято”, яке розпочало-
ся з виконання авторського гімну ме-
неджменту, розробленого студентами 
академії. 

Програмою заходів були передбаче-
ні конкурс “Ерудит”, танцювальні но-
мери, виконання пісень та виступ фо-
кусника. Родзинкою свята став конкурс 
краси “Міс Менеджмент-2013”.

Для визначення переможців у кон-
курсах працювало журі у такому 

складі: доцент В. Коцупей, асистент 
М. Стецько та студенти С. Рибак, 
Б. Мороз і А. Полятичко.

Ведучі Свята Наталя Магурчак та 
Максим Грішин приготували настано-
ви та побажання для студентів першо-
курсників, а у напівжартівливому тоні 
прозвучали 10 заповідей першокурс-
ника-менеджера.

У свою чергу студенти-випускники 
підготували мультимедійну презента-
цію про викладачів профілюючої кафе-
дри. Після цього, студенти 1-го курсу 
Таня Глущенко та Олег Гавірко зачита-
ли авторські вірші про викладачів.

Далі, розпочалася вікторина “Еру-
дит”, до участі в якій було запрошено 
студентів 1-го курсу: Владислава Еле-
сєєва, Андрія Шмідта, Юлію Шульгу 
та Аліну Гепалову (фото 1). 

Питання вікторини складалися з 
трьох блоків різної складності та, від-
повідно, з різними критеріями оціню-
ванням. Протягом фіксованого часу 
студенти записували свої відповіді й 
показували їх журі та залу. Перемож-
цем вікторини стала Юлія Шульга. 

Далі присутні спостерігали за кон-
курсом краси “Міс менеджмент-2013”, 

в якому прийняли участь 6 учасниць. 
Найкрасивішу дівчину журі обирало за 
результатами конкурсних виходів у ве-
чірніх сукнях та у діловому стилі, діа-
лог на управлінську тему. Завершаль-
ний тур конкурсу мав назву “Мода в 
умовах кризи”, що передбачав вихід 
конкурсанток у власноруч зроблених 
костюмах.

Супроводжували конкурс номери 
художньої творчості: латино-амери-
канський танець “Сальса” у виконан-
ні студентів Галини Липак та Дмитра 
Войткевича, а Аліна Гепалова подару-
вала присутнім пісню “Cry”.

Після завершення виступів аматорів 
художньої творчості члени журі оголо-
сили результати конкурсу “Міс менедж-
мент-2013” за такими глмінаціями:
міс менеджменту – Мар’яна Кук
(фото 2), віце-міс менеджменту – 
Юлія Шульга, міс фотогенічність – Іри-
на Дмитрищак, міс винахідливість – 
Олена Довбуш, міс грація – Ярина
Гринкевич та міс ерудиція – Христина
Мартинюк. 

Підводячи підсумки свята, доцент 
Ірена Свидрук подякувала всім, хто 
допоміг організувати даний захід, і на-
городила учасників грамотами та по-
дарунками. Користуючись нагодою, 
організатор заходу запросила всіх ба-
жаючих з цікавими та креативними 
ідеями щодо організації подібних захо-
дів з метою створення незабутніх митє-
востей студентського життя в академії.

доцент Ірена Свидрук,
організатор заходу

СТУДЕНТСЬКІ ТРАДИЦІЇ
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МІС АКАДЕМІЇ 2013
23 жовтня 2013 року у нічному клубі SANKOFF відбувся конкурс “Міс 

Львівської комерційної академії 2013” в якому прийняли участь 11 студенток 
з усіх факультетів вишу. 

За результатами трьох конкурсних виходів: бізнес-стиль, “коник” та ви-
хід у вечірніх сукнях суді визначили “Міс ЛКА 2013”. Нею стала студентка
ІІІ курсу юридичного факультету Роксолана Куфльовська.

“СМ” пропонує фоторепортаж з конкурсу.

КОНКУРС КРАСИ
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Міс академії 2013 – 
Роксолана Куфльовська 
Від конкурсу в мене залишились 

лише позитивні та надзвичайно приємні 
враження, оскільки між дівчатами пану-
вала дружня та невимушена атмосфера! 
В свою чергу учасниці конкурсу підтри-
мували одна одну! 

Щиро дякую всім, хто мене під-
тримував, а також організаторам за 
проведення конкурсу та суддям, які 
справедливо та об’єктивно оцінювали 
нас. Хотілось, щоб в академії як най-
більше проводилося подібних заходів, 
де дівчата змогли б розкрити себе по-
новому, а це дасть на мою думку зна-
йти свій шлях до успіху!

В майбутньому хочу стати високок-
валіфікованим юристом. Люблю пізна-
вати щось нове для себе. Багато подо-
рожую, вже ознайомилась із культурою 
багатьох європейських країн. Щодня 
намагаюсь розвивати свої здібності, 
що дають мені змогу оволодівати моїм 
мабйтнім фахом. 

Вже декілька років активно займа-
юсь спортом та бальними танцями. 
Однією із моїх мрій є піднятися на 
найвищу гірську вершину світу Джо-
молунгму, що знаходиться у Гімалаях. 

Конкурс допоміг мені зрозумі-
ти, шо не варто зволікати, а діяти! 
Тому, маю намір запровадити одну 
маленьку традицію в нашій академії: 
щоб кожна наступна міс, починаю-
чи з мене, змогла реалізувати себе як
організатор конкурсу. 

Ціль мого життя – стати не лише 
успішним захисником прав людини, 
але й коханою дружиною та мамою.

КОНКУРС КРАСИ
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ДЕНЬ ЕКОНОМІСТА ВІДЗНАЧИЛИ В АКАДЕМІЇ
Не забуваючи про власну багато-

річну традицію, студенти напряму 
підготовки “Економіки підприєм-
ства” 5 листопада 2013 року від-
значили професійне свято “День 
економіста”. Учасники свята мали 
змогу “подискутувати”, яким має 
бути “економіст майбутнього”, що 
дало можливість розважальній про-
грамі охопити минуле та майбутнє 
їхньої професії.

Свято розпочалось з вітального 
слова директора Інституту економіки 
та фінансів доцента Тамари Олегівни
Герасименко, яка відзначила почесними 
грамотами студентів: за сумлінність в 
навчанні, активну громадську позицію 
та участь в науково-дослідній роботі –
Н. Бугайчук, В. Пущик, О. Бакун, 
О. Іванів, Л. Бондарчук та Н. Цибрій; 
за спортивні досягнення – Д. Велич-
ко та К. Остапчук, а С. Корнилова
та О. Гаталу – за активну громадську 
позицію.

До присутніх з вітальним словом 
звернулась завідувач кафедри еконо-
міки підприємства, професор Наталія 
Григорівна Міценко, яка наголосила на 
викликах сучасної економіки, необхід-
ності розв’язання соціально-економіч-
них проблем майбутніми економістами 
та побажала їм кар’єрного росту та 
професійного зростання. 

Після завершення вітальних слів 
для гостей свята розпочались конкур-
си, що проводилися ведучими Наталі-
єю Бугайчук та Олегом Гаталою.

Цього року студенти вирішили 
перевірити, на скільки добре вони 
знають викладачів, а викладачі їх. 
Відтак, одним із завдань “Викладачі 
проти студентів” необхідно було здо-
гадатися, хто зображений на дитячому 
фото. У зв’язку з цим було створено 
дві команди: команда викладачів – 
Н. Г. Міценко, О. І. Іляш, Р. Л. Лупак; 
команда студентів – М. Нечесанов, 
О. Бакун, О. Зюзіна. Курйозом вечора 
стало те, що викладачі так і не змо-
гли розпізнати на дитячих фото своїх 
студентів, хоча бачать їх тепер мало 
не щодня. Крім екскурсу в минуле, 
учасникам свята запропонували моз-
ковий штурм у вигляді десятихвилин-
ної розминки в стилі асоціативного 
брейн-рингу, а викладачі ставили уся-
кі “підступні” питання щодо сучасно-
го і майбутнього студентів. Найбіль-
ше студентів збентежило запитання 
завідувача кафедри: “Чому студенти 
після вихідних завжди виглядають
втомленими?”.

У розпал свята, студенти веселили 
всіх присутніх цікавими та жвавими 
мініатюрами. Першим порадував при-
їзд Катерини Осадчої в нашу академію, 
котрій вдалося поспілкуватись “на осо-
бливі теми” з викладачами кафедри. Ро-
дзинкою свята стала “перевірка” доцен-
та С. Т. Дуди на “детекторі брехні”, яка з 
гордістю та честю відповіла правильно 
на всі поставлені питання, підтвердив-
ши звання улюблениці студентів. 

Паузи між конкурсами свята були 
заповнені художніми номерами у вико-
нанні студентів-економістів: Катерини 
Остапчук з піснею “На лінії вогню”, 
Лілії Бондарчук – “Відболіло”, Іри-
ни Радюк та Наталії Цибрій – “Пісня 
солов’їна”.

З огляду на дружню атмосферу свят-
кового заходу, можна з впевненістю 
сказати, що майбутнє вітчизняної еко-
номіки в надійних руках.

Наталія Бугайчук, 
магістрант спеціальності
“Економіка підприємства”


