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Пропонуємо переглянути відеоролики про академію на 

1 вересня 2015 року в актовій залі академії відбулись урочистості з нагоди 
посвяти у студенти Львівської комерційної академії. Відкрив захід проректор 
з науково-педагогічної роботи, професор С. Д. Гелей. 
Захід розпочався вшануванням хвилиною мовчання за загиблими ге-

роями Небесної сотні та учасників АТО. Студенти Богдан Романюк 
та Роксолана Вергун поклали квіти до могили Героїв на Личаківському
кладовищі.

Ó ÍÎÂÈÉ ÑÂ²Ò ÇÍÀÍÜ
ÒÀ ÍÀÓÊÎÂÈÕ Â²ÄÊÐÈÒÒ²Â

У вступному слові Степан Дмитро-
вич наголосив, що 24 роки тому україн-
ський народ нарешті втілив своє праг-
нення бути господарем на рідній землі. 
Відтоді він намагався утвердитись як 
сучасна європейська нація, здатна від-
стояти свою свободу, взяти на себе 
відповідальність за державу та стати 
частиною демократичного суспільства. 
Сьогодні, у складний для країни час, ми 
повинні усвідомити, що без нашої учас-
ті Українська держава не стане справді 
вільною та процвітаючою, що саме від 
нас залежить майбутнє всієї нації. Як 

би нам не було важко, безкомпромісно і 
послідовно відстоюймо здобутки демо-
кратії, права і свободи людей, європей-
ський вибір держави, зберігаймо рідну 
мову і культуру, власну ідентичність. 
Пам’ятаймо: тільки держава україн-
ського народу здатна захистити його 
від російської агресії, від голодоморів, 
масових репресій, забезпечити існуван-
ня у конкурентному світі.

Після урочистого відкриття заходу, 
з вітальним словом виступив ректор 
академії, професор П. О. Куцик.  Він 
привітав усіх присутніх з урочистим 
й хвилюючим святом, з якого почина-
ється незвіданий, цікавий і, водночас 
нелегкий шлях до нових звершень. У 
виступі Петро Олексійович наголосив, 
що в академії створені всі передумови 
для успішного зростання молодих лю-
дей у висококваліфікованих фахівців, 
конкурентоздатних в умовах глобаль-
ної економіки на ринку праці.

З вітальними словами також висту-
пили Голова постійної комісії з питань 

бюджету, соціально-економічного роз-
витку та комунальної власності Львів-
ської обласної ради, випускник акаде-
мії Я. Д. Качмарик, голова Львівської 
обласної спілки споживчих товариств, 
випускник академії М. М. Ванівський, 
директор гіпермаркету “Епіцентр К” 
у м. Львові, випускник академії Юрій 
Якимович.

Капелан академії, отець Роман у ви-
ступі звернувся до студентів з теплим 
напуттям та поблагословив їх на добрі 
справи, окропивши викладачів і сту-
дентів святою водою.

Від імені професорсько-викладаць-
кого колективу академії першокурсни-
ків та гостей свята привітав завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку, про-
фесор В. І. Бачинський. 

Після вітального слова, магістранта 
товарознавчо-комерційного факультету 
академії Миколи Звіра ректор академії, 
професор П. О. Куцик передав симво-
лічний ключ знань студентці першого 
курсу Тетяні Прокопенко. Хвилюю-
чись і ретельно підбираючи слова пер-
шокурсниця у присутності батьків та 
гостей запевнила професорсько-викла-
дацький колектив, що нове поповнення 
академії виправдає надії, які на них по-
кладаються і упродовж навчання вони 
гордо нестимуть почесне звання – сту-
дент Львівської комерційної академії.

 актуально 
До академії у 2015 році на здобуття 

фаху за всіма освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями всіх форм навчання зарахо-
вано 1663 особи, у тому числі:
- для здобуття освітньо-кваліфікацій-

ного рівня бакалавра – 912 осіб;
- для здобуття освітньо-кваліфікацій-

ного рівня магістра  та спеціаліста – 
751 особа.
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ÓÐÎ×ÈÑÒÈÉ 
ÏÎ×ÀÒÎÊ 

ÍÀÂ×ÀÍÍß
1 вересня 2015 року в Івано-Фран-

ківському фінансово-комерційному 
кооперативному коледжі імені С. Гра-
ната Навчально-наукового комплексу 
“Академія” відбулися заходи з нагоди 
Міжнародного дня знань, де студенти 
та викладачі вітали своїх нових колег, 
які стали студентами коледжу.

Відкрив урочистості вітальним 
словом директор коледжу, к.ю.н., 
В. М. Кофлан, який щиро побажав усім 
присутнім нових звершень та наснаги 
в навчанні. В свою чергу, о. Ярослав 
благословив у добру дорогу країною  
Знань всю викладацьку та студентську 
родину навчального закладу.

Радість першовересневого свята до-
повнили гімн коледжу, музичні та ори-
гінальні вітання старшокурсників.

ÄÎÑßÃÍÓÒÎ ÄÎÌÎÂËÅÍÎÑÒÅÉ 
ÏÐÎ ÂÇÀªÌÍÓ ÌÎÁ²ËÜÍ²ÑÒÜ 

ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

3-4 вересня 2015 року з метою налагодження міжнародного співробітни-
цтва, можливості участі студентів та професорсько-викладацького складу 
у програмах академічної мобільності, делегація академії у складі першого про-
ректора, доцента М. Ю. Барни, відповідального секретаря приймальної комі-
сії, доцента Р. М. Воронка та заступника директора Інституту економіки 
та фінансів, доцента Р. В. Бойка відвідали Білоруський торгово-економічний 
університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь).

За результатами зустрічей з рек-
тором університету, професором 
С. М. Лєбєдєвою, проректорами та 
професорсько-викладацьким складом 
навчального закладу досягнуто до-
мовленостей про взаємну мобільність 
студентів, стажування та підвищення 
кваліфікації викладачів, а також обго-
ворено напрями подальшої співпраці у 
наукових та освітніх програмах.

Зокрема, започатковано участь 
викладачів академії у науково-до-
слідній темі “Споживча кооперація 
країн пострадянського простору: 
стан, проблеми та перспективи роз-
витку”. У рамках даного проекту до-
сягнуто попередніх домовленостей, 
щодо можливого співробітництва з 
вищих навчальних закладів інших
країн-учасників проекту.

ÓÐÎ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÂßÒÀ Ó ÑÒÓÄÅÍÒÈ 
1-го вересня 2015 року у Львівському кооперативному 

коледжі економіки і права Навчально-наукового комп-
лексу “Академія” відбулась урочиста подія – посвята
у студенти першокурсників, яка дала старт новому
навчальному року.

Відкрився захід виконанням Гімну України, урочистим 
внесенням прапорів Львівської обласної спілки споживчих 
товариств України та Львівського кооперативного коледжу 
економіки і права, передачею символічного ключа знань та 
студентського квитка – Аліні Аністратенко та Орію Ощипко. 

Із словами любові звернулася до студентів директор ко-
леджу Н. П. Зубко. У виступі Наталя Павлівна розповіла 
про славну історію та традиції коледжу. Особливо привітно 
зустріли присутні привітання голови правління Львівської 
облспоживспілки М. М. Ванівського, проректора з наукової 
роботи академії, професора Б. Б. Семака, ветерана коледжу 
Л. І. Баб’як, які побажали студентам пройти шлях навчання 
достойно, щоб в недалекому майбутньому, гідно долучити-
ся до будівництва могутньої держави – України.

Право зачитати урочисту клятву було надано студентці 
першого курсу спеціальності “Фінанси та кредит” – Кате-

рині Ринник. Духовний наставник коледжу о. Ігор Дми-
терко окропив присутніх студентів, викладачі та батьків 
освяченою водою. На завершення урочистостей пролунав 
перший дзвоник, в небо злетіли сині та жовті кульки, а пер-
шокурсники пройшли крізь ворота, що символізують пере-
хід в нове, цікаве і незвідане студентське життя.
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Ó ÐÀÌÊÀÕ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ² Ç ÔÊ “ÊÀÐÏÀÒÈ”
25 вересня 2015 року на засідання 

вченої ради академії завітав Заслу-
жений тренер України, в.о. гене-
рального директора ФК “Карпати” 
(м. Львів) Юрій Михайлович Дячук-
Ставицький.

Відкриваючи засідання, ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик урочисто 
вручив Ю. М. Дячуку-Ставицькому 
подяку ФК “Карпати” (м. Львів) за ба-
гаторічну і плідну співпрацю у сфері 
виховання та професійної підготовки 
підростаючого молодого покоління 
України.

Під час вручення ректор академії 
наголосив, що протягом 35 років співп-
раці з футбольним клубом в академії 
здійснено підготовку 35 футболістів. 
Також Петро Олексійович відзначив, 

що на даний момент в академії навча-
ється 16 футболістів різних вікових ка-
тегорій ФК “Карпати”. 

У свою чергу, Ю. М. Дячук-Ста-
вицький вручив іменну футболку 
ФК “Карпати” ректору академії та по-
дякував професорсько-викладацькому 
складу за підготовку вихованців фут-
больного клубу, за знання, які форму-
ють всебічний розвиток особистості, 
що дають можливість молодим людям 
логічно мислити на футбольному полі.

Слід відзначити, що академія співп-
рацює з ФК “Карпати” не лише з підго-
товки висококваліфікованих фахівців 
у сфері торгівлі та економіки. На базі 
спортивного комплексу кафедри фі-
зичного виховання та спорту академії 
відбуваються тренування чотирьох ві-
кових категорій СДЮШОР “Карпати”.

ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÀ 
ÇÓÑÒÐ²× 
Ó ÃÐÓÇ²¯

15-17 вересня 2015 року делегація 
академії у складі начальника відді-
лу міжнародних відносин і страте-
гічного розвитку Т. М. Штанько та 
в.о. декана факультету міжнарод-
них економічних відносин, доцента 
Ю. В. Полякової взяли участь у ро-
боті завершальної партнерської зу-
стрічі, що відбувалася в Педагогічно-
му університеті м. Горі (Грузія).

Захід відбувся в межах реалізації 
проекту Темпус Ла МАНШ: Лідерство 
та управління змінами у сфері вищої 
освіти.

Серед учасників зустрічі були пред-
ставники навчальних закладів Украї-
ни, Болгарії, Вірменії, Великобританії, 
Грузії, Молдови, Португалії та Білору-
сі. В процесі зустрічі обговорювалися 
проблеми, пов’язані із студентською 
академічною мобільністю, подвійними 
дипломами та інформатизацією освіт-
нього процесу. Окремого розгляду на-
було питання ролі жінок-лідерів у роз-
витку вищої освіти.

В межах передбачених заходів до-
цент Ю. В. Полякова виступила з до-
повіддю на тему “Досвід Львівської 
комерційної академії у розповсюджен-
ні результатів проекту Ла МАНШ”, у 
якому розкрила позитивний досвід ака-
демії в напрямі поширення інформації 
про проект, його результати, досягнен-
ня та вплив на діяльність нашого на-
вчального закладу.

Ó ÌÅÆÀÕ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 
“ÏÎÄÂ²ÉÍÈÉ ÄÈÏËÎÌ”

14-16 вересня 2015 року академію відвідали студенти спеціальності “Об-
лік та аудит” Кіровоградського національного технічного університету в 
межах запровадження ЛКА співпраці з Університетом Економіки (WSG) 
(м. Бидгощ, Польща) програми “Подвійний диплом”, завдяки якій українські 
студенти мають змогу отримати європейську освіту та набути досвіду у 
європейських компаніях. 

Координатор програми професор О. І. Іляш детально ознайомила кіровоград-
ських студентів з усіма можливостями та перспективами, які пропонує навчання 
в європейському Університеті Економіки, після завершення якого випускники 
отримують одночасно два дипломи: магістра українського навчального закладу 
за обраною спеціальністю Економіка підприємства/Облік і аудит та одночасно 
диплом магістра університету за відповідними спеціальностями: Logistyka i 
ekonomika transportu/ Rachunkowośc і podatkі. 

Гості ознайомилися з матеріально-технічною базою академії та традиціями, 
відвідали навчальні корпуси, бібліотеку та читальний зал, із задоволенням по-
бували на лекціях професорів В. І. Бачинського та Б. В. Гриніва.

Також гості з Кіровограда мали змогу познайомитись з нашим чудовим міс-
том, відчути особливий колорит історичного центру міста Лева. Крім того, сту-
денти відвідали музей “Арсенал” та музей пивоваріння.
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ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÎ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÍÀ ÍÎÂÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê

25 вересня 2015 року відбулось пер-
ше засідання вченої ради академії у 
новому навчальному році, на якому 
окреслено основні напрями діяльнос-
ті професорсько-викладацького скла-
ду в 2015-2016 навчальному році. 

Розпочалося засідання з вручен-
ня ректором академії, професором 
П. О. Куциком атестатів професо-
ра Я. М. Антонюку, Л. І. Гальків, 
Л. Г. Медвідь та атестатів доцента 
М. П. Бодаку, О. І. Гирці, Т. Я. Ан-
дрейків, Р. А. Крамченку, О. О. Ільчук, 
О. О. Перепьолкіній та Н. С. Палько.

Крім того, ректор академії, профе-
сор П. О. Куцик урочисто вручив про-
фесору Я. М. Антонюку найвищу на-
городу Укоопспілки, почесну трудову 
відзнаку – ЗНАК ПОШАНИ.

Першим питанням порядку денного 
стало представлення до вченого звання: 
професора кафедри економіки підприєм-
ства д.е.н. С. С. Гринкевич і доцента ка-

федри харчових технологій та готельно-
ресторанного бізнесу к.техн.н. М. І. Філь. 
Після таємного голосування кандидатури 
на присвоєння вченого звання були схва-
лені членами вченої ради.

Про результати набору студентів до 
академії та коледжу в 2015 році допо-
вів секретар приймальної комісії, до-
цент Р. М. Воронко. У виступі Роман 
Михайлович розповів про результати 
профорієнтаційної роботи академії 
та Луцького кооперативного коледжу 
ЛКА у 2015 році.

У доповнення даного питання по-
рядку денного, ректор академії, про-
фесор П. О. Куцик розповів про по-
зитивні та негативні фактори, які 
вплинули на результати набору студен-
тів у 2015 році, а також наголосив на 
необхідності вдосконалення чинних та 
розробки нових завдань з організації 
набору студентів у 2016 році.

З інформацією про готовність мате-
ріально-технічної бази і структурних 

підрозділів академії виступили перший 
проректор, доцент М. Ю. Барна, про-
ректор з науково-педагогічної роботи, 
професор С. В. Скибінський та началь-
ник фінансово-економічного відділу – 
головний бухгалтер Л. Т. Ясінська. 

У виступах було наголошено, що в 
академії проведено низку організацій-
них та навчально-методичних робіт, 
які дозволили підготуватися до ново-
го навчального року. Освітній процес 
здійснюється відповідно до розробле-
них і затверджених навчальних пла-
нів денної та заочної форм навчання, 
розкладів занять. Стосовно підготов-
ки матеріально-технічної бази – про-
ведено планові заходи із забезпечен-
ня сталого функціонування об’єктів
навчального закладу. 

На завершення засідання секретар 
вченої ради, професор Л. Г. Медвідь 
ознайомила присутніх із планом робо-
ти вченої ради академії на перший се-
местр 2015-2016 навчального року.

ØÊÎËÀ Ë²ÄÅÐ²Â 2015
З 16 по 21 вересня 2015 року на базі спортивно-оздоровчого табору “Гарт” 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбув-
ся щорічний захід для керівників органів студентського самоврядування ви-
щих навчальних закладів Волині “Школа лідерів – 2015”, в якому взяла участь 
представник студентської ради Луцького кооперативного коледжу ЛКА 
Мар’яна Каліх. 

У рамках заходу студенти відвідали 
тренінги на теми: “Лідерство”, “Ко-
мандобудування”, “Діловий етикет”, 
“Основи журналістики”, “Захист прав 
студентів”, “Публічний виступ”, “На-
писання проектів”. 

Крім того, учасники зустрічі брали 
участь в інтелектуальних іграх.

Після завершення навчання кожен 
учасник отримав сертифікат, який за-
свідчує участь у “Школі лідерів – 2015”.

Каліх Мар’яна, 
студентка коледжу
Беручи участь у “Школі лідерів – 

2015”, я отримала масу позитивних 
емоцій та необхідних знань. Надзви-
чайно цікавими та пізнавальними для 
мене були всі тренінги. На них я дізна-
лась, як згрупувати роботу в команді, 
отримала навички лідера та навчилася, 
як правильно писати проекти, щоб по-
тім втілити їх у життя.

Ректор академії вручає відзнаку Ректор академії вручає відзнаку 
Я. М. АнтонюкуЯ. М. Антонюку

Директор коледжу Н. С. СтрільчукДиректор коледжу Н. С. Стрільчук
із Мар’яною Каліхіз Мар’яною Каліх
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ÏÐÎÂÅËÈ ÎÖ²ÍÊÓ ßÊÎÑÒ² ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈÊ²Â

1 жовтня 2015 року студенти товарознавчо-комерцій-
ного факультету академії взяли участь у виїзному занят-
ті з навчальної дисципліни “Товарознавство взуттєвих, 
хутряних та культурно-побутових товарів”, яке відбуло-
ся на XVI Міжнародній виставці-ярмарок “Стиль”.

Студенти академії мали змогу наочно ознайомитися з но-
вими матеріали для виготовлення взуття і хутряного одягу, 
особливостями фасонів і моделей товарного асортименту. 

Особливий інтерес у товарознавців викликало спілкування 
з представниками виробників, які їм розповідали про техно-
логічні особливості виробництва власної продукції та модні 
тенденції на ринку взуття та хутра, які будуть актуальними у 
2015-2016 роках.

Після цього під керівництвом доцента Н. І. Попович сту-
денти колективно провели оцінку  переваг і недоліків спо-
живчих властивостей представлених на виставці зразків 
взуття та виробів із хутра.

18 вересня 2015 року студенти 
2-го курсу товарознавчо-комерційно-
го факультету академії спеціальнос-
ті “Товарознавство і торговельне 
підприємництво” відвідали найбіль-
шу спеціалізовану гуртову виставку 
взуття, шкіри та аксесуарів в Захід-
ній Україні “Galychyna Shoes expo”, 
яка відбулась у Виставковому центрі 
“Південний-EXPO”.

Виїзне заняття відбулося в рамках 
програми дисципліни “Оцінювання 
відповідності”. В ході заходу студен-
ти мали можливість поспілкуватися з 
представниками найбільших вироб-
ників взуття, шкіри та аксесуарів в 
Україні та ознайомитися з сучасними 
тенденціями ринку й новітніми техно-
логіями виробництва.

Приємною несподіванкою стало те, 
що участь у виставці взяли лише ві-
тчизняні виробники взуття. Зокрема, 

була представлена продукція таких по-
тужних компаній-виробників як MIDA 
(Запоріжжя), Box&Co (Кривий Ріг), 
Gevo (Дніпропетровськ), взуття Paola, 
Flamanti, Vladex (Харків), Lordons 
(Бровари), виробник сумок Venison 
(Харків), шкіряних аксесуарів Maybik 
(Одеса) та інші.

Студенти мали змогу поспілку-
ватися з фахівцями провідних ви-
робників, які розповідали їм про 
власну продукцію та особливості ви-
робництва. Це дало можливість на-
багато краще засвоїти теоретичний 
матеріал і зрозуміти його необхідність
у практичній роботі.

Â²ÄÊÐÈÂÀªÌÎ ËÜÂ²Â ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Львів є одним з найкрасивіших та унікальних міст 

України. Він нагадує Відень, Краків, Прагу та, разом 
з тим, саме у Львові панує комфортна атмосфера.
У всіх закутках пахне кавою і завжди велично спосте-
рігають леви. Тому одним із найважливіших завдань 
кожного куратора академічної групи першого курсу є 
познайомити студентів з містом, його культурою та
багатовіковою історією. 

29 вересня 2015 року студенти 1 курсу юридичного 
факультету академії під керівництвом куратора гру-
пи, доцента кафедри кримінального права та процесу 
М. М. Олашин здійснили екскурсію історичними міс-
цями Львова. Екскурсовод – студентка 5-го курсу Аліна 
Покотило, розповіла про єврейське гетто, вірменський 
квартал, цікаві та пізнавальні історії про древні храми 
Львова та площу Ринок. Поділилась маловідомими ле-
гендами, зокрема про короля Данила Галицького та його 
вірного коня Вітер. 

На завершення екскурсії студенти побували в підземеллі 
костелу Єзуїтів, ознайомились з древнім орденом та дізна-
лись, як монахи гідно захищали місто Лева.

Ó ÏÎªÄÍÀÍÍ² Ó ÏÎªÄÍÀÍÍ² ÒÅÎÐ²¯ ÒÅÎÐ²¯ 
ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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ÂÐÓ×ÅÍÍß ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒ²Â
Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÇÀÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÀÊÀÄÅÌ²¯
Урочистості відкрила вітальним 

словом перший проректор академії, 
доцент М. Ю. Барна, яка відзначила 
важливість проходження виробничої 
практики студентами, що дає змогу до 
своїх теоретичних знань набути прак-
тичного досвіду, який, безумовно, ста-
не корисним в подальшій професійній 
діяльності. У виступі Марта Юріївна 
наголосила, що керівництво оздоров-
чо-рекреаційного комплексу дало ви-
соку оцінку рівню теоретичної підго-
товки студентів академії. А це, в свою 
чергу, стало підгрунттям для подаль-
шої співпраці з комплексом в частині 
проходження практики.

Слід відзначити, що ректорат та 
відділ міжнародних зв’язків і страте-
гічного розвитку академії напрацьо-
вують програми подібних практик на 
літо 2016 року не лише у Польщі, а й у
Італії, Греції та в Туреччині.

8 жовтня 2015 року в залі засідань вченої ради академії відбулось урочис-
те вручення сертифікатів студентам академії, що проходили практику на 
базі Healt Resort & Medical SPA Panorama Morska (м. Ярославець, Республіка
Польща), яку було організовано спільно з нашим навчальним закладом.

Альона Андрєєва,
студентка магістратури спеціальності
“Готельна і ресторанна справа”
Відомо, що практика є важливим чинником підготовки 

будь-якого фахівця. Але для спеціаліста з готельно-ресто-
ранної справи вона в силу специфіки професії має особли-
ве значення. Адже набуті на студентській лаві знання ніко-
ли прямо не переростуть у фахову майстерність, у вміння 
змістовно та переконливо брати безпосередню участь у 
складному процесі обслуговування відвідувачів готелів і 
ресторанів. Тому отриманий досвід під час проходження 
практики у відпочинковому комплексі “Panorama Morska”, 
був для мене дуже цінним. Працюючи на різних ділянках я 
здобула практичні навички роботи покоївки, кухаря, офіці-
анта, аніматора та адміністратора.

Ó×ÀÑÒÜ Ó ÔÅÑÒÈÂÀË² 
ÎÑÂ²ÒÍ²Õ ÏÎÑËÓÃ

10 жовтня 2015 року в Палаці мистецтв відбувся Фестиваль освітніх 
послуг для дорослих і ярмарок вакансій. У рамках заходу відбулися: день від-
критих дверей навчальних закладів, презентація послуг служби зайнятості, 
26 Ярмарок кар’єри та презентація професій і спеціальностей.

Програма виставки охопила консультації з представниками навчальних закла-
дів, презентації для учнів старших класів та студентів. Зокрема, академія озна-
йомила всіх бажаючих зі спеціальностями, за якими здійснює навчання, презен-
тувала наукові та навчально-методичні розробки професорсько-викладацького 
колективу вишу. В свою чергу, майбутні абітурієнти ознайомилися з особливос-
тями студентського життя в одному з найстаріших торговельно-економічних ву-
зів України.

Крім того, представники академії відвідали 26 Ярмарок кар’єри, на якому на-
лагоджували відносини з потенційними роботодавцями для студентів і випус-
кників нашого навчального закладу.
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Ірина Поперечна, 
студентка магістратури спеціальності
“Товарознавство і експертиза в митній справі”
Робоча практика за кордоном – це мрія кожного студен-

та, яка для нас стала реальністю. Запропонована академією 
програма надала мені унікальну можливість закріпити тео-
ретичні знання реальною практикою і при цьому заробити 
на кишенькові витрати, здобути нових друзів та познайоми-
тися з історією та культурою Польщі. Умови практики булі 
дуже комфортними. Проживання і харчування безкоштов-
ні. Наш робочий день тривав 8 годин. Раз у тиждень був ви-
хідний день. У вільний від роботи час ми мали можливість 
користуватися всіма послугами, які пропонувалися у цьому 
комплексі туристам.

НАГАДУЄМО, що 48 студен-
тів академії у період з 1 червня по
27 серпня 2015 року проходили 
практику на базі комплексу Healt 
Resort & Medical SPA Panorama 
Morska (м. Ярославець, Республіка 
Польща).

Василь Фірчук, 
студент напряму підготовки
“Готельно-ресторанна справа”
Я дуже задоволений тим, що взяв 

участь у робочій практиці у відпочин-
ковому комплексі “Panorama Morska”. 
Тут я навчився дисциплінованості, від-
повідальності, самостійності. Вивчив 
польську мову на розмовному рівні. 
Отримав можливість відпочити на ма-
льовничому узбережжі Балтійського 
моря. Враження позитивні та незабутні.

Ярина Умриш,
студентка напряму підготовки
“Міжнародні економічні відносини”
Я дуже вдячна академії, яка надала 

мені можливість поїхати за кордон. 
Під час цього візиту я отримала ве-
личезний досвід практичної роботи, 
спілкування з іноземцями. Приймаюча 
сторона була до нас надзвичайно до-
брозичливою, польські працівники ак-
тивно залучали нас до різних атракцій, 
допомагали у роботі і навіть запрошу-
вали до себе додому в гості. Я дуже за-
доволена цими літніми канікулами, які 
провела з великою користю для себе.

ÍÀÓÊÎÂ² ÔÅÑÒÈÍÈ Ç ÍÀÃÎÄÈ
ÂÑÅÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÄÍß ÒÓÐÈÇÌÓ

2 жовтня 2015 року студенти товарознавчо-комерційного факульте-
ту академії спеціальності “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа” 
здійснили туристичний похід в рамках наукових фестин приурочених
до Всесвітнього дня тури́зму.

Організатор заходу – заступник де-
кана товарознавчо-комерційного фа-
культету академії, доцент О. З. Мики-
тин та старший викладач кафедри 
менеджменту Ю. Б. Миронов.

У межах заходу студенти та викла-
дачі академії відвідали Національний 
природний парк “Сколівські Бески-
ди”, який розташований у басейнах 
р. Стрий та її притоки р. Опір, для 
ознайомлення зі станом та перспекти-
вами розвитку туристичної галузі, зо-
крема зеленого туризму.

Родзинкою походу стали історичні 
розповіді про бойківський край за учас-
тю в.о. завідувача кафедри історії та по-
літології, доцента Ю. В. Михальського.

Втомлені, проте з гарним настроєм 
та позитивними емоціями після про-
ходження 20 кілометрового цікавого 
пішого маршруту учасники заходу по-
вернулися до Львова.
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Â²ÄÊÐÈÒÎ ÍÎÂÈÉ ÅÒÀÏ Ó Ï²ÄÂÈÙÅÍÍ² 
ßÊÎÑÒ² ÍÀÄÀÍÍß ÎÑÂ²ÒÍ²Õ ÏÎÑËÓÃ

7 жовтня 2015 року в академії 
відбулася чергова зустріч делега-
цій-партнерів з метою обговорен-
ня технічних питань міжнародної 
співпраці з іноземним ВНЗ та під-
вищення рівня конкурентоспро-
можності українських студентів 
на вітчизняному та європейському
ринках праці.
Учасниками зустрічі стали пред-

ставники Львівської комерційної ака-

справи Донецького національного уні-
верситету, доцент О. А. Лактіонова та 
канцлер Університету Економіки Філіп 
Сікора обговорили пропозиції розви-
тку співпраці, в тому числі науково-
дидактичного стажування викладачів, 
взаємної участі у конференціях, публі-
каціях та семінарах, провели зустрічі зі 
студентами в рамках обговорення про-
грами подвійного дипломування, про-
позиції літнього та зимового курсів, 
пропозиції інших майстер-класів і кур-
сів, що відбуватимуться в польському 
університеті впродовж 2015-2016 на-
вчального року.

За результатами проведеної зустрічі 
відкрито новий етап у підвищенні якос-
ті надання освітніх послуг та ефектив-
ності наукових досліджень, зростанні 
конкурентноздатності випускників на-
вчальних закладів – партнерів, який 
дає унікальний шанс завдяки програмі 
“Подвійного диплома”, що запрова-
джено академією разом із партнерами 
з Польщі, отримати справжню євро-
пейську освіту та набути практичного 
досвіду в європейських компаніях.

23 вересня 2015 року у Луцькому ко-
оперативному коледжі Львівської ко-
мерційної академії відбувся захід, при-
свячений Міжнародному Дню миру.

На урочистостях були присутні 
учасники бойових дій на Сході Укра-
їни, бійці спецроти “Світязь”, сер-
жанти міліції Роман Коротицький та
Олег Булатов. 

Розпочався захід вшануванням хви-
линою мовчання загиблих героїв-лу-
чан – учасників АТО.

Після хвилини мовчання перед сту-
дентами виступили учасники АТО Ро-
ман Коротицький та Олег Булатов, які 
поділилися спогадами про військові дії 
під Іловайськом та Вуглегірськом.

демії, Кіровоградського національного 
технічного університету, Донецько-
го національного університету та 
Університету Економіки (м. Бидгощ,
Республіка Польща). 

За результатами зустрічі ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик, декан 
економічного факультету Кіровоград-
ського національного технічного уні-
верситету, професор Г. М. Давидов, за-
відувач кафедри фінансів і банківської 

Â²Ä×ÓÂÀªÌÎ ÏÎÒÐÅÁÓ Â ÌÈÐ²

У свою чергу студенти коледжу, 
розповіли історію створення роти па-
трульної служби міліції особливого 
призначення “Світязь” та їх перебуван-
ня в зоні бойових дій на Сході Украї-
ни. Згадали тих, кому ніколи вже не 
судилося повернутися до рідної хати
і побачити своїх рідних. 

Активні учасники клубу художньої 
творчості коледжу для гостей і всіх при-
сутніх читали вірші та виконували пісні. 

На завершення заходу директор 
коледжу Наталія Степанівна Стріль-
чук подякувала гостям і студентам за 
участь у заході. У виступі вона побажа-
ла всім миру і щоб українські солдати 
якнайшвидше поверталися додому.

Â²ÒÀªÌÎ ÃÅÐÎß!
14 жовтня 2015 року Громад-

ським об’єднанням “Штаб націо-
нального спротиву” та Всеукра-
їнським об’єднанням “Країна” 
вручено орден “За оборону рідної 
Держави” магістранту спеціальності 
“Товарознавство та експертиза в мит-
ній справі” товарознавчо-комерційно-
го факультету академії, учаснику АТО 
Олександру САРИЧЕВУ.

Ректорат академії, професорсько-
викладацький склад та студенти щиро 
вітають нашого Героя!
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ÀÏÐÎÁÀÖ²ß ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈÕ ÇÍÀÍÜ ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÖ²

Завдяки плідній співпраці О. М. Антонів з професорсько-викладацьким 
складом факультету міжнародних економічних відносин студенти спеціаль-
ності “Маркетинг” з 2010 року мають безпосередню можливість апробувати 
набуті теоретичні знання та отримати навики реалізації маркетингових ін-
струментів на практиці.

6 жовтня 2015 року студенти фа-
культету міжнародних економічних 
відносин спеціальності “Маркетинг” 
з метою набуття сучасних компетен-
цій у сфері маркетингової діяльності 
промислових підприємств відвідали 
Осінній Будівельний Форум, який від-
крився в Палаці спорту “Україна”.
Організатор заходу – доцент ка-

федри маркетингу І. В. Бойчук та ко-
мерційний директор Осіннього Буді-
вельного Форуму, к.е.н. О. М. Антонів 
(випускниця академії 2010 року). 

Ювілейний 25-й виставковий сезон 
“Галицьких Експозицій” виявився ці-
кавим для студентів у межах заходів, 
які тут відбувалися: XXXII міжнарод-
ної виставки “БудЕКСПО-осінь”, IX 
спеціалізованої виставки “Опалення” 
та IX спеціалізованої виставки “Аль-
тернативна енергетика”. 

У цьогорічному форумі взяли участь 
понад 120 виробничих і торгових  фірм 

з усіх регіонів України, які пропонують 
широкий асортимент будівельних і оздо-
блювальних матеріалів, енергозберігаю-
чі технології, сучасні системи опалення, 
вентиляції та кондиціонування, новітні 

методи використання альтернативних 
видів енергії та багато іншого.

Особливий інтерес у маркетоло-
гів-бакалаврів викликало спілкуван-
ня з багатьма представниками топ-
менеджменту різних підприємств, які 
ділились власним досвідом і доступно 
пояснювали специфіку своєї продукції, 
що надало можливість краще засвоїти 
теоретичний матеріал, пропонований у 
навчальному процесі.

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÎ ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â ÍÀÒÎ
15 жовтня 2015 року в академії відбулося чергове за-

сідання економічної комісії осередку Наукового това-
риства імені Тараса Шевченка на якому розглянуто 
економічні аспекти імплементації стандартів НАТО
в Україні. 

Основним доповідачем виступила професор кафедри 
міжнародних економічних відносин академії, професор 
М. І. Флейчук. У доповіді насамперед було наголошено на 
сучасних процесах розбудови інституційних основ для еко-
номічної співпраці України з НАТО. 

В підсумковій частині засідання відбулося активне обго-
ворення доповіді, до якого долучилися професор Б. Б. Се-
мак, професор О. І. Іляш, доцент О. О. Сухий та професор 
С. С. Гринкевич. Як виявила проведена дискусія, саме еко-
номічні позитиви співпраці України з НАТО, які є багато-
гранні й різносторонні, заслуговують більшого поширення 
й інформування для українського суспільства. Серед інших 
важливих економічних наслідків взаємодії з Альянсом було 
виявлено позитивний вплив двосторонніх відносин із за-
лучення іноземного капіталу в Україну.

Ó×ÀÑÍÈÊÈ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ¯ ÏÎÄ²¯ ÐÎÊÓ

10-13 вересня 2015 року у Львові відбувся XXII-ий Між-
народний книжковий “Форум видавців у Львові”, в яко-
му взяли участь 258 видавничих та книготорговельних 
структур. 

В межах заходу відбулось 682 заходи Форуму видавців, 
305 подій Львівського міжнародного літературного фести-
валю, 400 заходів Дитячого Форуму, 12 заходів Фестивалю 
дитячого читання “Книгоманія”, 25 заходів Бібліотечного 
форуму, 16 заходів благодійної акції “Третій вік: задоволен-
ня від читання”.

11 вересня 2015 року студенти I курсу товарознавчо-ко-
мерційного факультету академії спеціальності “Туризм” 
відвідали  книжковий Форум, в рамках якого мали змогу 
бути присутніми на презентаціях нових шедеврів сучасної 
літератури, поспілкуватися з авторами книг і, звичайно, 
придбати необхідні книги.

Приємною несподіванкою для студентів академії стала 
зустріч з українським дисидентом, політиком, громадським 
діячем Левком Лук’яненком, а також з академіком Націо-
нальної академії наук України Романом Дяківим – випус-
кником нашого навчального закладу 1967 року, автором 
близько двохсот наукових праць.
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ÇÐÎÁÈÌÎ ËÜÂ²Â ×ÈÑÒÈÌ

ÏÎÑÂßÒÀ ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊ²Â

Студентські роки – найщасливіші в житті кожної людини. 
У них визріває перше кохання, поглиблюється пізнання світу, 
відбувається становлення особистості та обирається подаль-
ший шлях.

Студентська пора – найкращий час у житті людини, яка 
робить свої перші самостійні кроки. Це роки, присвячені 
пошукам істини, творчості, прагненню досконалості, непо-
вторні миті становлення особистості.

Вже доброю традицією в Тернопільському кооператив-
ному торговельно-економічному коледжі Навчально-на-
укового комплексу “Академія” стало святкування Терно-
пільського Дня студента, який відбувався у формі посвяти 
у першокурсники. 

Щоб свято стало цікавішим, веселим, кмітливим і вина-
хідливим студентам 5 груп було запропоновано зіграти в 
міні-квк “Я студент – і цим я пишаюся!”

Захід проводили студенти випускних груп, підготував-
ши програму, яка супроводжувалася розважальними іграми 
та забавами. 

23 вересня 2015 року студенти першого та дру-
гого курсів товарознавчо-комерційного факульте-
ту академії в межах екологічної акції “Зробимо Львів 
чистим” здійснили широкомасштабне прибирання
Стрийського парку. 

Організатор заходу – заступник декана товарознавчо-ко-
мерційного факультету, доцент О. З. Микитин.

В акції взяли участь понад 200 студентів факультету, які 
спільно з працівниками Львівського комунального підпри-
ємства “Зелений Львів” прибрали значну частину парку.

16-17 вересня 2015 року туристичний клуб “Мандрів-
ник” Івано-Франківського фінансово-комерційного коо-
перативного коледжу імені С. Граната Навчально-нау-
кового комплексу “Академія” провів для студентів групи 
ТО-301 “матрацний” похід (з ночівлею) до туристичних 
перлин Прикарпаття, а саме в Микуличин і Татарів.

Добиралися ми нічним поїздом до Татарова, звідки 
йшли селом, яке лише почало прокидатись. Оселившись у 
садибі с. Микуличин, випили кави та пішли трохи відпочи-
ти від нічної мандрівки. Потім було свято: ігри, страви на 
вогні, купання в річці Прут і задушевні розмови. Покидати 
Микуличин ми не хотіли, але поїхали, щоб знову сюди по-
вернутись!” – поділився враженнями координатор групи, 
викладач коледжу А. М. Кухарчук.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÅÐÅÌÎÃÎÞ!
19-20 вересня 2015 року у місті Львові у відкритому басейні спортивного 

комплексу СКА був проведений відкритий чемпіонат України з плавання в 
категорії “Мастерс”, в якому взяло участь 177 учасників з 24 областей Укра-
їни. За збірну команду Рівненської області виступав заступник директора з 
виховної роботи Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу 
Навчально-наукового комплексу “Академія” Іван Давидюк. 

За результатами змагань, викладач коледжу став чемпіоном України на дис-
танції 400 метрів вільним стилем, срібним призером на дистанції 800 метрів 
вільним стилем і 50 метрів батерфляєм, а також бронзовим призером на дистанції 
200 метрів комплексного плавання.

“ÌÀÒÐÀÖÍÈÉ” ÏÎÕ²Ä“ÌÀÒÐÀÖÍÈÉ” ÏÎÕ²Ä
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ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÏÎ¯ÇÄÊÀ ÍÀ ÒÎÂ “ÒÐÅÌÁ²ÒÀ”

ÌÈ – ÒÀËÀÍÒÈ!
21 жовтня 2015 року в актовій залі академії відбувся конкурс талантів “Алло, 

ми таланти” серед студентів академії, який  організувала студентська рада акаде-
мії за підтримки кандидата в депутати Львівської міської ради від “Блоку Петра 
Порошенка “Солідарність” Мар’яна Володимировича Шевчука.

За результатами конкурсу переможцем у номінації авторська пісня стала сту-
дентка І курсу ТКФ Оксана Мацелюх; у номінації гра на музичних інструментах 
переможцем став студент І курсу ТКФ Олег Кобрин; у номінації театральне мис-
тецтво перемогу отримала Анастасія Червякова.

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÒÎËÓ 
ÇÀ Ó×ÀÑÒÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÍÀ 

ÏÎÑÀÄÓ ÌÅÐÀ ËÜÂÎÂÀ

13 жовтня 2015 року в академії 
відбулося засідання круглого столу 
на тему “Чи стануть місцеві вибори 
2015 року зародженням демократич-
ної і ефективної політики?”, організо-
ваного кафедрою історії і політології. 

Захід відбувся за участю кандида-
та на посаду міського голови м. Льво-
ва Анатолія Країнського.

Відкриваючи засідання, проректор з 
навчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей відзначив, що демократич-
на політика на рівні органів місцевого 
самоврядування може настати лише за 
умови комплексного проведення інсти-
туційних реформ, а також забезпечен-
ня повного публічного конкурентного 
доступу до підготовки, ухвалення та 
реалізації рішень місцевої влади і фор-
мування управлінських кадрів. 

З доповідями-презентаціями ви-
ступили студенти 3 курсу юридично-
го факультету – Козак І., Литвин П., 
Мотринець О., Верещиця Н., Комнат-
ний Р., Новосад І. та студенти 2 курсу 

факультету міжнародних економічних 
відносин – Макаренко О., Пурська К. 
Виступаючі в порядку вказаної послі-
довності акцентували увагу на пробле-
мах, які стосуються аналізу переваг та 
недоліків чинного виборчого законо-
давства, перспектив розвитку місцевих 
громад в умовах децентралізації, ви-
борчих програм кандидатів на посаду 
міського голови м. Львова, вияву тен-
денцій трансформації олігархічної по-
літики у демократичну. 

В свою чергу, Анатолій Країнський 
ознайомив присутніх з основними те-
зами своєї передвиборної програми, в 
якій основний акцент був зроблений 
на створення механізмів подолання ко-
рупційних схем.

доцент С. М. Рутар

Â²ÄÊÐÈÒ² ËÅÊÖ²¯ 
ÃÅÐ² Ë²ÒÀ

30 вересня 2015 року в академію за-
вітав гість із Сінгапуру Гері Літ, який 
на даний час поєднує наукову діяль-
ність та практичну, працюючи у кон-
салтинговій компанії GL Training and 
Consultacy Singapore, а раніше працю-
вав викладачем Наньянського техноло-
гічного університету, що згідно рейтин-
гу 2015 року є найкращим ВНЗ Азії. 

Для студентів нашого вузу він про-
читав лекції: “Вступ у глобалізацію” та 
“Глобалізація і досвід Сінгапуру”.

Активними слухачами лекцій були 
студенти та викладачі факультету МЕВ, 
оскільки дана тематика є вельми близь-
кою для студентів-міжнародників.

15 жовтня 2015 року компанія 
“Епіцентр К” в межах співпра-
ці з академією здійснила навчаль-
ну екскурсію для студентів акаде-
мії на торговельне підприємство 
ТОВ “Трембіта”, що знаходиться у 
місті Львові.

Головний інженер фабрики 
М. Я. Слівінський провів навчальну 
екскурсію по підприємству,  на якій 
детально розповів про кожний етап 
виробництва. Крім того, Михайло 

Ярославович розповів присутнім про 
60-річний досвід підприємства у ство-
ренні акустичних гітар, які зробили 
ім’я “Трембіти” синонімом високої 
якості в музичній індустрії. 

Таким чином, час проведений спіль-
но з цікавими людьми дав можливість 
отримати безліч прикладної інформа-
ції, розширити кругозір та зрозуміти, 
яким чином можна застосовувати тео-
ретичні знання, що студенти отриму-
ють під час навчання в академії.
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В академії працює інформаційно-організаційний кабінет 
(ауд. 507, вул. У. Самчука, 9). 

Ви можете отримати інформацію з приводу:
- проходження виробничої та переддипломної практики; 
- спортивних заходів та реєстрації для участі в конкурсах; 
- екскурсії у гіпертаркети компанії та на виробництва;
- зустрічей з провідними фахівцями компанії та видатними людьми;
- інших цікавих подій, що проводяться спільно з ТОВ “Епіцентр К”.

!!!

   !   !

10 вересня 2015 року  у спортивному комплексі кафедри фізичного вихован-
ня та спорту академії відбулися змагання приурочені Дню фізичної культури 
та спорту, які організувала Студентська рада ЛКА. 

Участь у змаганнях взяли студенти всіх факультетів та спеціальностей.
Команда товарознавчо-комерційного факультету здобувши перемогу у всіх 7-ми 
конкурсах, стала беззаперечним лідером змагань. На переможців чекав солодкий 
сюрприз, а на всіх присутніх – хороший настрій та незабутні враження.
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16 жовтня 2015 року в академії 
відбулася зустріч народних депута-
тів України Мустафи Найема та 
Оксани Юринець із викладачами та 
студентами академії та Львівського 
кооперативного коледжу економіки і 
права Навчально-наукового комплек-
су “Академія”. 

Відомий в Україні журналіст, а від-
недавна, політик Мустафа Найем від-
повів на численні запитання учасників 
зустрічі. Відбулася гостра дискусія 
в якій були обговорені актуальні по-
літичні та економічні проблеми сьо-
годення України, а також шляхи по-
дальшого розвитку нашої держави в 
умовах складної економічної ситуації 
та зовнішньої воєнної агресії. 

На завершення зустрічі, проректор 
академії, професор С. Д. Гелей подяку-
вав гостям за візит у найстаріший тор-
говельно-економічний заклад України, і 
на згадку про академію вручив їм нарис 
про Львівську комерційну академію.

ÄÅÍÜ ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÀ
Нещодавно на базі Мука-

чівського кооперативного 
торговельно-економічного 
коледжу Навчально-науко-
вого комплексу “Академія” 
з нагоди Дня фізичного ви-
ховання та спорту відбувся 
“День першокурсника” в 
якому взяли змагання сту-
денти п’яти академічних 
груп нового набору.

“По дорозі до нових фа-
хових знань ми усвідомили, 
що не раз зустрінемося з 
труднощами й радощами студентсько-
го життя. Для подолання всіх пере-
шкод нам потрібно бути здоровими, 
міцними і витривалими. А для цього 
треба займатися спортом, робити ран-
кову гімнастику та загартовуватися. 
Ми взяли участь у змаганнях, хтось 

здобув перемогу, а хтось зазнав по-
разки. Але головне, що всі ми зібра-
лись на спортивному майданчику і 
нас об’єднав спорт” – зазначили най-
активніші студенти 112 групи спеці-
альності “Товарознавство і комерційна
діяльність” коледжу.


