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Пропонуємо переглянути відеоролики про академію на 

УРОЧИСТИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ 2015 РОКУ
14 листопада 2015 року в актовій залі академії відбулись 

урочистості з нагоди випуску магістрів заочної форми на-
вчання Інституту економіки та фінансів і факультету 
міжнародних економічних відносин. 

З вітальним словом до випускників виступив ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик, який привітав випускників 
зі святом, побажав щастя та простої долі. У виступі Петро 
Олексійович закликав й далі молодих фахівців йти дорогою 
знань та професійної май стерності на яку вони стали у сті-
нах рідної Alma-Mater. 

Після виступу ректора, до оголошення наказу про випуск 
нових фахівців запрошуються директор Інституту економіки 
та фінансів, доцент Т. О. Герасименко та в.о. декана факультету 
міжнародних економічних від носин, доцент Ю. В. Полякова.

Під час зачитування наказу, ректор академії урочисто вру-
чав дипломи випускникам-магістрам.

Після зачитування наказу, доцент Т. О. Герасименко та 
доцент Ю. В. Полякова бажали дипломованим фахівцям 
впевнено крокувати життєвою стежиною та правильно вико-

ристовувати свої знання, не забувати 
рідний навчальний заклад та гордо не-
сти у світ почесне звання випускника 
Львівської комерційної академії.

Після виступу Директора Інститу-
ту та декана факультету до вітального 
слова запрошується капелан академії, 
о. Роман. У виступі священик побажав 
молодим фахівцям натхнення до праці 
та Божого благословення.

Вітання і життєві настанови для ви-
пускників 2015 року пролунали з вуст 

викладчів: проректора з наукової ро-
боти академії, професора Б. Б. Семак, 
завідувача кафедри фінансово-еконо-
мічної безпеки і банківського бізнесу, 
професора О. І. Копилюк, завідувача 
кафедри економіки підприємства, про-
фесора С. С. Гриневич, завідувача ка-
федри фінансів і кредиту, професора 
Т. Г. Васильціва, завідувача кафедри 
аудиту, професора К. І. Редченка, за-
відувача кафедри бухгалтерського 
обліку, професора В. І. Бачинського 
та професора кафедри маркетингу 
Л. О. Іванової.

Родзинкою заходу стали виступи 
активних учасників художньої твор-
чості академії.

Дипломованими магістрами 
стали 202 студента академії



2

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

НОВИНИ

ЛАУРЕАТИ 
ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ

13 листопада 2015 року з нагоди 
всесвітнього Дня науки у Львівсько-
му Будинку вчених відбулись урочис-
тості й привітання зі святом й вру-
чення премій працівникам  наукових 
установ НАН України та вищих на-
вчальних закладів III-IV рівнів акре-
дитації Львівської обласної ради та 
Львівської облдержадміністрації. 

З вітальним словом виступили:  го-
лова Львівської обласної державної 
адміністрації О. М. Синютка, голова 
постійної комісії з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку та 
комунальної власності Львівської об-
ласної ради Я. Д. Качмарик та голо-
ва Західного наукового центру НАН 
України і МОН України, академік НАН 
України Зіновій Назарчук.

Відповідно до розпорядження голо-
ви ЛОДА обласною премією в номіна-
ції “обласні премії відомим вченим і 
знаним фахівцям” відзначено доктора 
економічних наук, професора, завід-
увача кафедри фінансово-економічної 
безпеки та банківського бізнесу акаде-
мії Оксану Іванівну КОПИЛЮК. 

Лауреатом обласної премії талано-
витим молодим вченим і спеціалістам 
за значні досягнення в галузі науки, які 
сприяють подальшому регіональному 
розвитку відзначено: кандидата тех-
нічних наук, доцента, доцента кафедри 
експертизи товарів та послуг академії 
Олега Зеновійовича МИКИТИНА.

На завершення урочистостей орга-
нізатори свята висловили слова подяки 
науковцям Львівщини за їх вагомий 
внесок у піднесення економіки регі-
ону та побажання й надалі розвивати 
наукову, освітню сфери та їх творчий 
потенціал.

НА БАЗІ АКАДЕМІЇ ВІДБУВСЯ
ТРЕНІНГ СЕМІНАР ДЛЯ СЕРТИФІКОВАНИХ

АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
9-13 листопада 2015 року на базі академії відбувся тренінг-семінар по удо-

сконаленню професійних знань аудиторів Західної України, на якому розгля-
нуто актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнарод-
них стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг”.

Ініціатор заходу – уповноважений представник аудиторської палати України – 
ТзОВ “Центр розвитку аудиту”, а співорганізатор – ТОВ “Ера Аудит” в особі 
генерального директора Наталії Головатої (випускниці академії спеціальності 
“Економіка підприємства” 1994 року) та Львівська комерційна академія в особі 
ректора академії, члена Спілки аудиторів України, професора П. О. Куцика. 

Участь у семінарі взяли 27 аудиторів із Львівської, Закарпатської, Тернопіль-
ської та Івано-Франківської областей.

Даний захід є щорічним, що дає змогу вдосконалити власні професійні знання 
сертифікованих аудиторів із урахуванням вимог часу. Адже систематичне вдо-
сконалення професійних знань відповідає принципу професійної етики та базо-
вій засаді аудиту – вимозі компетентності як запоруки якості послуг.

03 грудня 2015 року студенти товарознавчо-комерційного факульте-
ту академії взяли участь у семінарі-треннінгу організованого начальником 
управління з питань комунікацій та організаційного забезпечення Львівської 
торгово-промислової палати Юрієм Буликом. 

Під час треннігу студенти мали змогу познайомились з сучасними тенденці-
ями на ринку праці, основами самопрезентації та особливостями усвідомлено-
го та перспективного пошуку себе на ринку праці, а також виконали ряд тестів 
пов’язаних з професійною самооцінкою.
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ВИВЧАЛИ БІЗНЕС ТРАДИЦІЇ ІЗРАЇЛЮ
11-13 грудня 2015 року делегація 

академії у кількості 38 представників
(9 викладачів та 29 студентів) то-
варознавчо-комерційного факульте-
ту взяли участь у бізнес-семінарі на 
тему “Бізнес в Ізраїлі”, який органі-
зував Ізраїльський культурний центр 
при посольстві Ізраїлю в Україні на 
базі Почесного Консульства Держави 
Ізраїль у Західному регіоні України.

В 1-й день семінару відбулось 
урочисте відкриття за участі Рад-
ника Посольства Держави Ізраїль 
Генадія Поліщука, працівників кон-
сульства та лекторів семінару де 
відбулось визначення цілей та мети 
бізнес семінару.

В ході першої лекції автор програм з 
розвитку креативності та підприємни-
цтва, експерт-консультант державних 
і приватних організацій у сфері ін-
вестування та патентування Елеонора 
Школьнік ознайомила слухачів з еко-
номікою Ізраїлю, “формулою”  успіху 
країни та важливістю високих техно-
логій у формуванні екосистеми під-
приємництва в Ізраїлі.

На другій лекції адвокат, бакалавр 
права і магістр з управління бізнесом 
Академічного Коледжу Кіріят-Оно Бо-
рис Ханукаєв розповів про юридичні 
аспекти ведення бізнесу в Ізраїлі та іс-
нуючі форми організації та реєстрації 
бізнесу.

На завершення першого дня семіна-
ру всі учасники семінару взяли участь у 
святковій вечері з нагоди зустрічі Шаба-
ту, де ознайомилиь з єврейськими наці-
ональними та релігійними традиціями.

На протязі другого дня семінару Борис 
Ханукаєв ознайомив слухачів із юридич-
ними аспектами ведення бізнесу в Ізраїлі 
зокрема з діловим та трудовим правом 
та особливостями оформлення ділових і 
трудових контрактів в малому бізнесі, а 
Елеонора Школьнік провела лекцію на 
тему: “Підприємництво в умовах гло-
бального ринку та можливості міжна-
родної співпраці. Інтернет маркетинг для 
малого та середнього бізнесу”.

В ході третього дня Елеонора 
Школьнік прочитала лекцію на тему: 
“Економіка Ізраїлю. Формула успіху і 
місце високих технологій у формуванні 
екосистеми підприємництва в Ізраїлі”.

Підбиваючи підсумки бізнес-семіна-
ру учасники круглого столу обговорили 
перспективи співпраці Держави Ізраїль 
та України у сфері торгівлі та новітніх 
технологій. Зокрема було досягнуто до-
мовленостей про співпрацю між акаде-
мією та Почесним Консульством Держа-
ви Ізраїль у Західному регіоні України.

На завершення лектори семінару 
вручили кожному учаснику іменні сер-
тифікати та сувеніри.

СТВОРЕНО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

16 грудня 2015 року 
в академії відбулися за-
гальні збори молодих 
вчених Львівської ко-
мерційної академії, на 
якому розглянуто пи-
тання затвердження 
Положення про наукове 
товариство та обрання 
керівного складу.

Відкрив збори віталь-
ним словом ректор ака-
демії, професор П. О. Ку-
цик, який у виступі відзначив важливу роль молодих вчених у розвитку сучасної 
науки як в Україні, так і в академії. У свою чергу, проректор з наукової роботи, 
професор Б. Б. Семак наголосив на всебічному сприянні діяльності товариства 
у стінах академії.

Після одноголосного затвердження Положення, загальні збори молодих вче-
них обрали керівництво. За результатами голосування загальні збори молодих 
вчених академії обрали головою товариства доцента О. О. Перепьолкіну, а за-
ступниками стали доцент Р. Л. Лупак та доцент Р. А. Марценюк (Інститут еконо-
міки та фінансів), доцент О. З. Микитин (товарознавчо-комерційний факультет), 
ст. викладач А. В. Степанов (факультет міжнародних економічних відносин) та 
асистент М. І. Голинська (юридичний факультет).

ОЦІНКА НАУКОВИХОЦІНКА НАУКОВИХ
ДОСЯГНЕНЬДОСЯГНЕНЬ

19 листопада 2015 року на базі Львів-
ського національного університету імені 
Івана Франка відбулись урочистості з на-
годи вручення обласних премій кращим 
студентам Львівської області, що при-
урочено до Міжнародного дня студента.

Слід відзначити, що лауреатом об-
ласної премії 2015 року є студентка пер-
шого курсу магістратури спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини”
Тетяна КЛІМОВА.
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ПЕРШІ ДОСЯГНЕННЯПЕРШІ ДОСЯГНЕННЯ
ПЕРШОКУРСНИКІВПЕРШОКУРСНИКІВ

Нещодавно  на базі Харківського державного університету харчування та 
торгівлі відбувся  всеукраїнський конкурс рекламних робіт “Ми за українські 
товари!”, у якому взяли участь і студенти академії першого курсу навчання 
спеціальності “Реклама”.

На конкурс студенти академії представили 12 креативних рекламних оголо-
шень, які пропагують купівлю та споживання товарів вітчизняного виробництва. 

За результатами конкурсу Ірина Мельничук нагороджена медаллю та  дипло-
мом ІІІ ступеня (науковий керівник: доцент А. Я. Дмитрів). Іншим учасникам від 
академії вручено іменні дипломи за участь у всеукраїнському конкурсі.

НАУКОВИЙ ДІАЛОГ
СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

10 грудня 2015 року в академії відбулося засідання “круглого столу” з нагоди 
Дня прав людини, що відзначається щороку цього дня, знаменуючи річницю 
ухвалення Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини в 1948 році. 

Відкрив засідання вітальним словом декан юридичного факультету академії, 
доцент О. С. Котуха.

На засідані виступили завідувач кафедри міжнародного права Львівського 
національного університету ім. І. Франка, профессор В. М. Репецький з темою 
“Україна та загальна декларація про права людини: невідомі сторінки”; доцент 
кафедри цивільного права та процесу, заслужений юрист України М. А. Мацько з 
темою “Зміни до Конституції України: потреба часу”; доцент кафедри економіч-
ної теорії П. Й. Мисловський з темою “Проблематика активізації прав людини в 
умовах сучасних глобальних загроз” та студентка юридичного факультету акаде-
мії Маріанна Войтович з темою “Проблеми реалізації прав людини в Україні”.

Крім того, учасниками засідання обговорювались основні історичні аспекти 
прийняття декларації, її роль в міжнародному праві, участь України в роботі над 
декларацією та проблеми реалізації прав людини в сучасному світі. 

Слід відзначити, що подібні зустрічі є чудовою нагодою поспілкуватись на 
актуальні теми та, водночас, є хорошою практикою колективної праці між викла-
дачами та студентами. Студентська рада академії

ШКОЛА ПІДГОТОВКИ 
ДО ВСТУПУ

У ВНЗ ПОЛЬЩІ
Нещодавно на базі Мукачівського 

кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу Навчально-науково-
го комплексу “Академія” стартувала 
школа підготовки до вступу у вищі на-
вчальні заклади Польщі, що діє в меж-
ах співпраці між коледжем та  Акаде-
мією бізнесу (м. Домброва Гурніча) і 
Вищою школою бізнесу (Новий Сонч).

Протягом І семестру 2015-2016 на-
вчального року 17 слухачів школи ви-
вчили ряд курсів з дисциплін економіч-
ного та психологічного циклу, зокрема 
мікроекономіка, майстерність форму-
вання колективу, планування кар’єри, 
міжособистісне спілкування. 

Викладання курсів проводилося на 
англійській мові.

За кожний вивчений курс слухачі 
школи отримують сертифікат, що дає 
можливість скоротити термін навчання 
у польських вищих навчальних закла-
дах до одного року.

ВОНА ДУЖЕ ЛЮБИТЬ 
УКРАЇНУ 

05 грудня 2015 року у Рівному від-
бувся обласний етап Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу імені 
Т. Г. Шевченка, в якому взяли участь 
учні та студенти Рівненщини. Журі оці-
нювало знання поезій Кобзаря та вміння 
створювати власні літературні доробки. 
Приємно, що студентка Рівненського 
кооперативного економіко-правового 
коледжу Навчально-наукового комплек-
су “Академія” Ольга Дацишина посіла в 
цьому конкурсі І місце. 

Ольга – ерудована й творча людина. 
А ще вона дуже любить Україну. Свою 
небайдужість до нинішньої політичної 
ситуації Оля висловила у власних по-
етичних рядках, які й принесли дівчині 
заслужену перемогу.
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АНДРІЙ САДОВИЙ ЗАВІТАВ В АКАДЕМІЮ

Нещодавно в актовій залі академії 
відбулася зустріч викладачів, студентів 
та співробітників навчального закла-
ду з міським головою Львова Андрієм 
Івановичем Садовим. 

У вітальному слові Андрій Садовий 
відзначив, що академія – це не лише 
провідний навчальний заклад Львова, а 
й заклад, який для їхньої родини є спо-
рідненим, оскільки там навчалися його 
батько та сестра. 

У виступі А.І. Садовий розповів 
про новий етап співпраці Львівської 
міської ради та академії щодо стажу-
вання студентів в органах місцевого 
самоврядування, що дасть змогу отри-
мати перші практичні навички, а в по-
дальшому робоче місце. Крім того, 
Андрій Іванович акцентував увагу на 
стратегічних пріоритетах, реалізація 
яких має забезпечити Львову статус 
справжнього європейського міста. Він 

торкнувся зокрема вирішення таких 
питань як: забезпечення ефективнос-
ті міського транспорту, будівництва 
паркінгів, посилення архітектурного 
контролю, який перебуватиме в компе-
тенції міської влади. У виступі багато 
уваги приділялося проблемам налаго-
дження співпраці між міською владою 
та громадськістю. 

Під час зустрічі міському голові 
було задано ряд питань, що стосува-
лися діяльності фракції “Самопоміч” 
у Верховній Раді України, їхньої по-
зиції щодо земельної реформи, при-
ватизації підприємств державного 
сектора, децентралізації, а також якос-
ті депутатського корпусу фракції пар-
тії “Самопоміч”. Йшлося також про 
співпрацю міського голови і партії 
“Самопоміч” із колективом Львівської
комерційної академії.

Напередодні зустрічі між міським 
головою міста Львова А. І. Садовим 
та ректором академії, професором 
П. О. Куциком підписано договір, що 
передбачає стажування студентів 
академії з правом подальшого праце-
влаштування у міській раді.

ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
15 грудня 2015 року на базі академії спільно з навчаль-

но-методичним центром освіти управління освіти
Департаменту гуманітарної політики Львівської місь-
кої ради у межах “Дня партнерської співпраці” під
керівництвом завідувача відділу методичного супроводу 
НМЦО м. Львова Н.С. Бідник проведено школу профе-
сійної майстерності заступників директорів з навчаль-
но-виховної роботи закладів освіти м. Львова на тему
“Науково-методична проблема як стратегічний орієн-
тир діяльності навчального закладу”.

Розпочався захід із вітального слова завідувача відділу 
методичного супроводу НМЦО м. Львова Н. С. Бідник та 
ректора академії, професора П. О. Куцика. У виступі Петро 
Олексійович акцентував увагу присутніх на основних до-
сягненнях вишу в сфері науково-методичного забезпечення 
навчального процесу, новаціях та стратегічних напрямах на-
укової діяльності вчених, аспірантів і студентів академії.

З інформацією щодо основних вимог до навчальних до-
сягнень абітурієнтів, які подаватимуть документи щодо 
участі в конкурсі для вступу на навчання до академії у 
2016 році, виступив відповідальний секретар приймальної 
комісії, доцент Р. М. Воронко.

На пленарному засіданні виступила завідувач відділу ме-
тодичного супроводу НМЦО м. Львова Бідник Н. С. на тему 
“Сучасні підходи до організації роботи над науково-методич-
ною проблемою”. Також на пленарному засіданні з доповід-
ями про основні напрями роботи над науково-методичними 
проблемами у структурних підрозділах академії виступили 
директор Інституту та декани факультетів академії.

Майстер-класи по темі заходу провели: заступник ди-
ректора СЗШ № 66 О. З. Назар на тему “Алгоритм роботи 
над науково-методичною проблемою”; заступник директо-
ра СЗШ № 38 Л. С. Сапрука на тему “Реалізація науково-
методичної проблеми в навчальному закладі”; заступник 
директора Львівської академічної гімназії Л.Є. Чумак на 
тему “Інноваційні підходи до формування НМП – як стра-
тегія розвитку закладу освіти”.

Практичне заняття на тему “Можливості використання ІКТ 
при реалізації науково-методичної проблеми у закладі освіти” з 
присутніми провів директор ННІІ академії, доцент О. М. Швець.

Учасники школи професійної майстерності залишилися за-
доволеними проведеним заходом, подякували за творчу і плід-
ну співпрацю, намітили напрями подальшої співпраці та приві-
тали присутніх із наступаючими святами й Новим 2016 роком.
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Під звуки “Козацького маршу” на 
сцену в святкових мантіях піднімається 
ректор академії, професор П. О. Куцик, 
у супроводі проректорів. Вступним 
словом урочисте зібрання відкрив ве-
дучий свята, проректор з навчально-ви-
ховної роботи, професор С. Д. Гелей.

У вітальному слові ректор академії, 
професор П. О. Куцик, привітав зі свя-
том студентів і викладачів, співробіт-
ників та випускників, які навчалися у 
стінах нашого навчального закладу. У 
виступі Петро Олексійович відзначив 
основні досягнення колективу ака-
демії за 2014-2015 навчальний рік та 
побажав ще вагоміших звершень у по-
дальшому, а всім присутнім – міцного 
здоров’я та сімейного благополуччя. 

Після вітального слова ректора 
академії перший проректор, доцент 
М. Ю. Барна зачитує Постанову Прав-
ління Укоопспілки про нагородження 
почесною трудовою відзнакою “Знак 
пошани” Центральної спілки споживчих 
товариств України. Петро Олексійович 
вручає почесну нагороду директору Ін-
ституту економіки та фінансів, доценту 
Т. О. Герасименко та завідувачу кафедри 
іноземних мов, доценту Н. В. Ковалик. 

Грамоти Правління Укоопспіл-
ки вручено доценту Л. І. Решетило, а 
грамоти професору Б. В. Щуру та до-
центам С. Р. Семіву, М. М. Олашин, 
О. В. Шумському і начальнику відділу 
мережевих технологій та технічного 
забезпечення І. В. Гажулі.

Проректор з наукової роботи, профе-
сор Б. Б. Семак зачитав  розпорядження 
ЛОР та ЛОДА про нагородження почес-
ними відзнаками викладачів академії.

Подяку ЛОР ректор академії вру-
чив першому проректору, доценту 
М. Ю. Барні, доценту В. І. Куцик та 
професору О. О. Трут. 

Почесні грамоти ЛОДА ректор акаде-
мії вручив професору Б. В. Щуру, про-
фесору Л. В. Пелик, декану юридичного 
факультету, доценту О. С. Котусі, доцен-
ту Т. М. Лозовій та доценту Й. В. Канаку.

НАМ 198 РОКІВ!НАМ 198 РОКІВ!
Перший проректор, доцент 

М. Ю. Барна зачитала наказ ректора про 
оголошення подяки студентам академії.

Традиційно премії найкращим сту-
дентам академії вручають випускники. 
Директор ТзОВ “Хліб трейд”, торгової 
марки “Просто добрий хліб” Андрій 
Чубко (випускник академії) вручив 
премію Андрія Гудзоватого Василю 
Фірчуку. Комерційний директор ме-
режі будівельно-господарських гіпер-
маркетів “ЕПІЦЕНТР К” Х. О. Джум-
берович вручив премію компанії Аліні 
Гепеловій. Премію імені Соломії Шев-
чук вручено студентці Василині Комар.

Особливе схвалення у залі викли-
кало вручення іменних премій студен-
там, заснованих викладачами акаде-
мії.  Професор В. О. Шевчук вручив 
Ярині Умриш, професор І. Я. Вдови-
чин вручив Вікторії Бондаренко, про-

фесор Б. В. Щур – Оксані Болюбаш, до-
цент Є. І. Федик – Наталії Галась, доцент 
С. С. Попадюк – Вікторії Паньків, профе-
сор Я. П. Скоробагатий – Роману Верхолі.

Після завершення урочистого вру-
чення іменних премій, розпочалася 
концертна програма виступом інстру-
ментального квартету симфонічного 
оркестру Львівської державної облас-
ної філармонії (керівник Ігор Гавриш-
кевич), який виконав твори “Нічна се-
ренада” (Вольфганг Амадей Моцарт), 
“Віденський вальс” (Йоганн Штраус), 
“Мелодія” (Мирослав Скорик).

Музичні вітання звучали від сту-
дентів академії: Марії Павлішак, Юрія 
Батенчука та Максима Амеліна. Олег 
Кобрин виконав музичний твір “Avici” 
на саксофоні, а Василь Фірчук провів 
майстер-клас із флейрінгу.

Родзинкою заходу стали виступи 
колективів академії: Лауреата всеу-
країнських і міжнародних конкурсів 
народної капели бандуристок “Гали-
чанка” (художній керівник – Р. Дробот, 
концертмейстер – М. Медвецька) та 
Лауреата міжнародних та національ-
них конкурсів хорової музики народної 
хорової капели “Мрія” (художній ке-
рівник та головний диригент – В. До-
лішний, хормейстер – О. Долішна, кон-
цертмейстер – Р. Гаврилюк).

Велику увагу присутніх привернула 
церемонія нагородження студентів ака-
демії преміями Олени Степанів та Пе-
тра Франка. Ректор, професор П. О. Ку-
цик, вручив премію О. Степанів

Трушу Роману, Ревко Софії, Кравцю 
Олександру, а премію П. Франка отри-
мала студентка Поліщук Світлана.

Модератор урочистостей С. Д. Ге-
лей зачитав розпорядження Львівської 
обласної ради про відзначення грамо-
тами студентів академії: Анастасію 
Волчук, Валерію Шиліну, Ангеліну 
Медвідь та Тетяну Семерак.

7 листопада 2015 року напередодні урочистої академії з нагоди 198 
річниці Львівської комерційної академії в головному корпусі навчального 
закладу відбулась благодійна ярмарка, на якій студенти пропонували по-
купцям власноруч виготовлені сувеніри, мистецькі вироби, а також різно-
манітні види печива, кексів, тортів, рулетів тощо. 
Усі виручені кошти (Тринадцять тисяч сто дев’яносто одна гривня) 

передано на лікування Шведу Максиму 2005 року народження, який хворіє 
апластичною анемією важкого ступеня. 
Під час урочистої академії кошти вручено мамі Максима ректором 

академії, професором П. О. Куциком.

7 листопада 2015 року в актовій залі академії відбулись урочистості7 листопада 2015 року в актовій залі академії відбулись урочистості
з нагоди 198-ої річниці Львівської комерційної академії.з нагоди 198-ої річниці Львівської комерційної академії.
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ОБГОВОРЕНО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11 грудня 2015 року голова студентського самовряду-
вання академії С. М. Заставний взяв участь у всеукра-
їнському студентському форумі на тему “Студентське 
самоврядування: проблеми та перспективи”, що відбув-

ся на базі Харківського національного університету місь-
кого господарства імені О. М. Бекетова.

Організатори заходу – українська асоціація студентсько-
го самоврядування спільно з Харківською обласною сту-
дентською радою та Студентським сенатом Харківського 
національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова, за підтримки Харківської міської ради та 
Харківської обласної державної адміністрації.

Під час заходів для студентів проведено низку тренінгів 
та лекцій на тему діяльності органів студентського само-
врядування, про побудову команди та взаємодію з адміні-
страцією навчального закладу. Також обговорено основні 
положення ЗУ “Про вищу освіту” та актуальні проблеми 
студентського самоврядування. Зокрема, розглядалися про-
блеми фінансування та порядок організації студентського 
самоврядування.

 власна думка
Ольга Романюк,

активіст студентського самоврядування РКЕПК
Студентські роки – найкращі в нашому житті! Саме тому, мені як студентці 

3 курсу Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу Навчально-
наукового комплексу “Академія”, хочеться прикласти максимум зусиль аби зро-
бити їх ще кращими.

За підтримки студентського самоврядування, до складу якого входять актив-
ні, цілеспрямовані студенти, ми з новими силами прагнемо втілити в життя на-
ступні ідеї : 

- залучити студентів перших курсів до студентського самоврядування, оскіль-
ки лише об’єднавшись ми зможемо досягнути наших цілей; 

- поєднати інтереси студентів всіх факультетів, через нові проекти та заходи;
- збільшити кількість контактів зі студентами інших ВНЗ Рівного та України;
Сподіваюсь надалі перелік ідей буде збільшуватись, адже саме від нас зале-

жить наше майбутнє!

НАУКОВА ДИСКУСІЯ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ 
АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
12 листопада 2015 року на това-

рознавчо-комерційному факультеті 
академії відбулася ІІІ міжнародна 
науково-практична конференція 
на тему “Проблеми формування 
асортименту, якості і екологічної
безпечності товарів”
Організатор заходу – кафедра 

товарознавства непродовольчих 
товарів та кафедра товарознав-
ства продовольчих товарів това-
рознавчо-комерційного факультету 
академії.

Участь в конференції взяли 174 на-
уковці з 19 закладів науки, освіти і 
виробничої ланки України та з-за кор-
дону, в тому числі з Болгарії, Польщі, 
Російської Федерації та Словаччини.

У матеріалах конференції висвітле-
ні актуальні проблеми товарознавства, 
зокрема управління якістю товарів та 
послуг, вплив сировинних ресурсів та 
технологій на формування екологічної 

безпечності товарів. Найбільш акту-
альними стали питання формування 
сучасного асортименту і споживних 
властивостей окремих видів продо-
вольчих та непродовольчих товарів.
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75 РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

19 листопада 2015 року в актовій залі академії відбу-
лась урочиста зустріч із нагоди 75 річниці з дня засну-
вання Інституту економіки та фінансів.

Після урочистого відкриття з вітальним словом висту-
пила директор Інституту, доцент Т. О. Герасименко. У ви-
ступі Тамара Олегівна привітала студентів випускників 
та професорсько-викладацький колектив із ювілейною 
датою та закликала всіх примножувати славні традиції  
Інституту. Крім того, Т. О. Герасименко  ознайомила при-
сутніх із основними історичними віхами та навчально-на-
уковими досягненнями студентів та викладачів ІЕФ.

Ректор академії, професор П. О. Куцик у вітальному 
слові відзначив, що Інститут є одним із найважливіших 
структурних підрозділів навчального закладу, який під-
готував десятки тисяч висококваліфікованих фахівців у 
сфері економіки та фінансів. Також Петро Олексійович 
закликав викладачів та студентів не зупинятися на до-
сягнутому, а працювати над примноженням нових на-
вчальних та наукових звершень.

З вітальними словами виступили: завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, професор В. І. Бачинський, за-
відувач кафедри економіки підприємства, професор 
С. С. Гринкевич, завідувач кафедри фінансів і кредиту, 
професор Т. Г. Васильців, завідувач кафедри фізично-
го виховання та спорту, доцент І. М. Блащак, завідувач 
кафедри аудиту, професор К. І. Редченко і завідувач ка-
федри фінансово-економічної безпеки та банківського 
бізнесу, професор О. І. Копилюк.

Родзинкою заходу стали виступи випускників акаде-
мії різних років: завідувача кафедри бухгалтерського 
обліку і аудиту ПУЕТ, професора Ю. А. Вериги, дирек-

тора Департаменту бухгалтерського обліку – головного 
бухгалтера Національного банку України Б. В. Лукасе-
вича, колишнього викладача академії, академіка Акаде-
мії наук Вищої школи України, професора В. С. Мар-
цина, колишнього викладача академії, професора 
О. Г. Білої, колишнього викладача академії, професора 
В. С. Рудницького, професора кафедри обліку та аналі-
зу НУ “Львівська політехніка”, професора І. Й. Яремка 
та головного економіста ПАТ “Укрсоцбанк” (м. Львів) 
А. В. Сапіги.

Урочисту зустріч супроводжували музичні вітання: 
Марії Павлішак, Олега Кобрина, Максима Амеліна, 
Станіслава Дзюбенка, лідера групи “Каділак” Дмитра 
Лазарчука,та камерного складу лауреата всеукраїнських 
і міжнародних конкурсів народної капели бандуристок 
“Галичанка” академії (художній керівник – Р. Дробот, 
концертмейстер – М. Медвецька).

ОБГОВОРЕНО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року в академії відбулася V все-
українська науково-практична конференція на тему 
“Фінансово-економічний розвиток України в умовах 
трансформаційних перетворень”, приурочена до 75-річ-
чя Інституту економіки та фінансів Львівської комер-
ційної академії.
Організатори заходу – Інститут економіки та фінан-

сів Львівської комерційної академії, Інститут економіки 
і менеджменту НУ “Львівська політехніка” та науковий 
клуб “SHOPHUS”.

Відкрив конференцію вступним словом ректор академії, 
професор П. О. Куцик, який наголосив на важливості обго-
ворення актуальних проблем фінансово-економічного роз-
витку України в сучасних умовах економічної глобалізації 
та трансформаційних перетворень національної економіки.

З вітальним словом виступили: директор Інституту еко-
номіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко та директор 
Інституту  економіки і менеджменту НУ “Львівська полі-
техніка”, професор О. Є. Кузьмін.

Під час виступу професора О. Є. Кузьміна представники 
університету урочисто вручили ректору академії, профе-
сору П. О. Куцику навчально-наукові видання викладачів 
Інституту економіки і менеджменту.

Робота конференції відбувалася за такими тематичними 
напрямами: розвиток фінансових систем у трансформа-
ційних економіках; перспективи та механізм забезпечення 
розвитку підприємств в умовах трансформації національ-
ної економіки; проблеми розвитку обліку в умовах інтегра-
ційних перетворень: теорія і практика; трансформація ана-
лізу та контролю під впливом глобалізацій них процесів; 
фінансове забезпечення процесів економічного зростання; 
перспективи розвитку банківської системи в умовах євро-
інтеграції України.
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НАУКОВИЙ ДИСПУТ ПРО
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

5 листопада 2015 року в академії 
відбулася VІ всеукраїнська науково-
практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених на 
тему “Сучасний стан та пріорите-
ти модернізації фінансово-економіч-
ної системи України”.
Мета заходу – обговорення соці-

ально-економічних наслідків і про-
блем фінансової системи України 
та розробка рекомендацій щодо ре-
алізації стратегії її реформування з 
урахуванням глобалізаційних, націо-
нальних та регіональних особливос-
тей розвитку.

Відкрив наукове зібрання віталь-
ним словом ректор академії, професор 
П. О. Куцик, який привітав учасників 
конференції, побажав учасникам се-
мінару здоров’я та гарного настрою у 
процесі роботи, напрацювання дієвих 
рішень щодо реформування фінансо-
вої системи нашої держави в умовах 
модернізації.

З вітальним словом виступили: про-
ректор з наукової роботи, професор 
Б. Б. Семак, директор Інституту еконо-

міки та фінансів, доцент Т.О. Гераси-
менко та завідувач кафедри фінансів і 
кредиту, професор Т. Г. Васильців.

Загальна кількість учасників налі-
чувала 108 осіб, які були представлені 
з 10 міст України. Конференція від-
бувалася за такими тематичними на-
прямами: економіка України в період 
фінансово-економічної нестабільнос-
ті: пріоритети модернізації та подаль-
шого поступу; грошово-кредитна та 

валютна політика України: проблеми і 
перспективи удосконалення; бюджет-
но-податкова політика та реформу-
вання фінансової системи; напрями 
зміцнення боргової безпеки держави; 
механізми стабілізації і розвитку бан-
ківської системи; напрями і засоби 
покращення інвестиційної привабли-
вості національного господарства; ак-
туальні проблеми страхового ринку в 
Україні; мікрорівневі аспекти модер-
нізації фінансово-економічного стану; 
осучаснення інструментів обліку, ана-
лізу та аудиту.

При підбитті підсумків конференції 
перший проректор академії, доцент 
М. Ю. Барна відзначила, що доповіді 
учасників були на високому науковому 
рівні, які дали можливість обговорити 
недоліки  фінансової системи націо-
нальної економіки, а також наслідки 
та проблемні аспекти соціально-еко-
номічної кризи в Україні.

На завершення перший проректор 
вручила дипломи учасникам конфе-
ренції, а професор Т. Г. Васильців – 
збірники матеріалів конференції.

ВИВЧЕННЯ НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ
У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Нещодавно студенти товарознавчо-комерційного факультету 
академії напряму підготовки “Туризм” відвідали Львівський між-
народний форум індустрії туризму та гостинності, в межах яко-
го відбувалися XVI міжнародна виставка-ярмарок “ТурЕКСПО”, 
IХ спеціалізована виставка “Готельний та ресторанний бізнес” 
та VIII cпеціалізована “Континент розваг: Спорт. Відпочинок. 
Дозвілля”.

Мета заходу – популяризація туристичних можливостей та мало-
відомих об`єктів України, демонстрація широкому колу фахівців но-
вітніх досягнень в сфері туристичних послуг та гостинності.

Під час заходу студенти академії ознайомились із туристичними 
продуктами та пропозиціями турагентств і туроператорів - учасників 
форуму, інфраструктурою ринку туристичних послуг Львівщини, тех-
нологіями обслуговування туристів.

НОВАЦІЇ У НАВЧАННІ
Нещодавно для студентів першого курсу ака-

демії у межах читання дисципліни “Історія укра-
їнської культури” проведено доцентом кафедри 
історії і політології О. З. Кендус екскурсію цен-
тральною частиною міста Львова. 

Під час екскурсії студенти мали змогу на “жи-
вому прикладі” переглянути архітектуру доби Ре-
несансу та Бароко, якою забудовано центральну 
частину міста Львова.

Крім того, студенти долучилися до культурної 
спадщини України, яка є і культурним спадком 
ЮНЕСКО, побувавши у Руській церкві, каплиці 
Трьох Святителів та каплиці Боїмів. Також поба-
чили світську забудову Площі Ринок з її перли-
нами: Чорною Кам’яницею, будинком та вежею 
Корнякта.
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НОВІ ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ
5 листопада, 11 та 25 грудня 2015 року відбулися засі-

дання вченої ради академії на яких розглянуто та обго-
ворено основні питання, що стосуються удосконалення 
навчально-наукового процесу та питання, що пов’язані 
з підвищенням конкурентоспроможності академії на 
ринку освітніх послуг.

5 листопада на засідані вченої ради академії розгля-
нуто питання пов’язані з імплементацією Закону Укра-
їни “Про вищу освіту” та вдосконаленням навчально-
наукового процесу. 

З інформацією про роль наукового товариства мо-
лодих вчених у покращенні наукових досліджень і 
розвитку наукових шкіл академії доповів проректор з 
наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Бог-
дан Богданович відзначив, що молоді вчені академії 
залучені до проведення наукових досліджень у межах 
роботи всіх наукових шкіл, що функціонують при ка-
федрах академії. Середній показник їх участі у роботі 
наукових шкіл складає 22-27 % від загальної кількості 
учасників. 

Після обговорення даного питання вчена рада ухва-
лила: у термін до 15 грудня 2015 року провести уста-
новчі збори товариства на якому обрати керівництво і 
затвердити Положення про наукове товариство моло-
дих вчених Львівської комерційної академії.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 
за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродо-
вольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів доповів голова ради, професор І. В. Сирох-
ман. У виступі Іван Васильович розповів про досягнен-
ня ради та основні завдання, на які слід звернути увагу 
науковим школам академії, що пов’язані з виконанням 
дисертаційних робіт здобувачами та аспірантами ака-
демії. Після заслуханої інформації вчена рада ухвали-
ла: на необхідності подальшого функціонування спеці-

алізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за 
визначеними спеціальностями.

Про створення наглядової ради академії доповіла 
перший проректор академії, доцент М. Ю. Барна. У ви-
ступі наголошено, що наглядова рада створюється для 
здійснення нагляду за додержанням мети створення 
академії та повинна сприяти вирішенню перспектив-
них завдань розвитку навчального закладу.

Крім того на засіданні відбулось представлення до 
вченого звання професора кафедри товарознавства не-
продовольчих товарів, к.т.н. М. С. Бендарчука. Після та-
ємного голосування кандидатура на присвоєння вченого 
звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

* * *
11 грудня 2015 року відбулося засідання вченої 

ради академії, на якому розглянуто питання з удо-
сконалення навчального процесу та підбито підсум-
ки виконання завдань із профорієнтаційної роботи 
у першому семестрі 2015-2016 навчального року.

Про запровадження англомовних проектів в акаде-
мії доповіли заступник начальника відділу міжнарод-
них зв’язків та стратегічного розвитку академії, доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ З АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

19 листопада 2015 року в академії у 
залі засідань вченої ради відбулася презен-
тація наукового збірника, присвяченого 
проблемам Автономної республіки Крим 
та сукупності пов’язаних питань: “На-
ціональна безпека України: кримський 
вектор: збірник документів і матеріалів 
(1917-2014 рр.)”.

Відкрили захід вступним словом пер-
ший проректор академії, доцент М. Ю. Бар-
на та проректор з наукової роботи академії, 
професор Б. Б. Семак. 

Про основні підходи до формуван-
ня змісту збірника розповіли його упо-
рядники. В обговоренні взяли участь 
проф. І. Вдовичин (Львівська комерційна 
академія), проф. В. Макарчув (Національ-
ний університет “Львівська політехніка”), 
проф. Л. Рябошапко (Івано-Франківський 
університет права імені короля Дани-
ла Галицького), проф. О. Старіш (АРК), 

доц. В. Гринчак, доц. В. Джунь (Львів-
ський національний університет імені 
Івана Франка), О. Котовська (Львівський 
регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного 
управління при Президентові України), 
к.і.н. М. Посівнич (Інститут українознав-
ства імені І. Крип’якевича НАН України), 
доц. А. Сова (Львівський державний уні-
верситет фізичної культури), доц. І. Томюк 
(Академія сухопутних військ імені гетьма-
на Перта Сагайдачного), доц. М. Мацько, 
доц. П. Мисловський та доц. С. Рутар.

Дискусія засвідчила зацікавленість ма-
теріалами збірника і визначеною темою. 
Були висловлені побажання щодо вдоско-
налення у майбутній роботі та БУЛО зро-
блено наголос на ширшому залученні на-
укових напрацювань У практичні зусилля 
по відновленню суверенітету України над 
тимчасово окупованими територіями.
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Ю. В. Полякова та завідувач кафедри іноземних мов, 
доцент Н. В. Ковалик. У доповідях виступаючих відзна-
чено, що академія значно збільшила обсяги міжнародної 
активності за рахунок розвитку співробітництва із зару-
біжними університетами, асоціаціями фондами, актив-
ної участі у міжнародних грантових програмах, роботі 
в межах спільних наукових та освітніх проектів тощо.

Після обговорення даного питання вчена рада ухва-
лила: запрошувати іноземних професорів, фахівців для 
спілкування зі студентами, шляхом проведення від-
критих лекцій, семінарів, майстер-класів та круглих 
столів; активізувати роботу з організації студентських 
практик за кордоном та на підприємствах іноземних 
суб’єктів господарювання в Україні; переглянути стра-
тегію надання додаткових освітніх послуг на базі Цен-
тру сучасних європейських мов. 

З інформацією про виконання завдань з профорі-
єнтаційної роботи у першому півріччі 2015-2016 на-
вчального року виступили директор Інституту та де-
кани факультетів. Доповідачі розповіли членам вченої 
ради про інновації у профорієнтаційній роботі, які про-
водить їх структурний підрозділ, а також про ряд недо-
ліків, які виникли у викладачів академії.

Після заслуханої інформації ректор академії, профе-
сор П. О. Куцик наголосив на необхідності ширшого 
використання відеороликів про академію серед потен-
ційних абітурієнтів та закликав рекламувати офіційні 
сторінки академії в соціальних мережах. Крім того, 
Петро Олексійович закликав встановити і постійно 
підтримувати ділові контакти із керівниками загально-
освітніх, професійно-технічних і вищих навчальних за-
кладів з метою вирішення спільних завдань і створення 
оптимальних можливостей для отримання випускника-
ми цих закладів ґрунтовної освіти у стінах академії.

На засіданні вчена рада розглянула та затвердила Прави-
ла прийому до Львівської комерційної академії в 2016 році.

Також на вченій раді академії відбулось представлен-
ня до вченого звання професора кафедри товарознавства 
продовольчих товарів, к.т.н. Т. М. Лозової. Після таєм-
ного голосування кандидатура на присвоєння вченого 
звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

Крім того, члени вченої ради академії одноголосно 
схвалили рекомендацію д.ю.н., професора, завідувача 
кафедри кримінального права та процесу Б. В. Щура до 
обрання в члени-кореспонденти Національної академії 
правових наук України. 

* * *
25 грудня 2015 року відбулося засідання вченої ради, 

на якому розглянуто питання пов’язані з підвищен-
ням якості надання освітнь -наукових послуг академії

На засіданні членами вченої ради заслухано та об-
говорено питання оптимізування якості і складових за-
безпечення практичної підготовки студентів для підви-
щення конкурентності освітньої послуги академії; про 
підсумки прийому до аспірантури та докторантури; про 
стан готовності акредитаційної справи за напрямом 
підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія”.

Крім того на засіданні відбулось представлення 
до вченого звання: професора кафедри аудиту, д.е.н. 
К. І. Редченка, професора кафедри фінансів і кредиту, 
д.е.н. Т. Г. Васильціва, доцента кафедри цивільного 
права та процесу, к.ю.н. Б. П. Ратушної; доцента ка-
федри цивільного права та процесу, к.ю.н. О. М. Ча-
бан, доцента кафедри кримінального права та процесу, 
к.ю.н. М. М. Олашин та доцента кафедри маркетингу, 
к.е.н. А. Я. Дмитрів. 

На завершення засідання, ректор академії, професор 
П. О. Куцик привітав присутніх з наступаючим Новим 
2016 роком та Різдвом Христовим. Ректор побажав міц-
ного здоров’я, щастя, успіхів, щедрого та успішного 
2015 року, невичерпного життєвого оптимізму та здій-
снення всіх задумів і сподівань.

ОБГОВОРЕНО НА ВЧЕНІЙ РАДІ АКАДЕМІЇ

ПАМ’ЯТАЄМО У мітингу-реквіємі також взяв участь письменник,
журналіст, видавець, громадський діяч Я. І. Сватко.
У виступі Ярослав Іванович відзначив: для нас наука го-
лодомору важлива тим, щоби подібні речі не повторилися
у майбутньому. 

В. о. завідувача кафедри історії і політології академії, 
доцент Ю. В. Михальський зробив історичний екскурс у 
ті трагічні та водночас героїчні події що пережила україн-
ська нація у міжвоєнний період.

Також виступили поетеса Л. Р. Косановська  та студент-
ка товарознавчо-комерційного факультету академії Вале-
рія Шиліна.

Капелан академії о. Роман Довгань провів панахиду за 
невинно убієнними під час голодомору 1932-1933 рр. Пе-
ред її початком всі присутні запалили свічки у пам’ять про 
мільйонні жертви кричущого злочину радянської влади.

26 листопада 2015 року студенти товарознавчо-комер-
ційного факультету вшанували пам’ять жертв голодомо-
ру 1932-1933 рр. Короткий екскурс в історію тогочасних 
трагічних подій провели заступник декана факультету, до-
цент О. З. Микитин, заслужений юрист України, доцент 
М. А. Мацько та учасник АТО, студент академії Олександр 
Саричев. 

Під час акції студенти запалили свічки та вшанували 
пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

23 листопада 2015 року в актовій залі академії відбув-
ся мітинг-реквієм, присвячений жертвам голодомору 
1932-1933 рр. в Україні. 

Зі вступним словом про найбільший геноцид україн-
ського народу виступив проректор Академії, професор  
Степан Дмитрович Гелей. 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ АКАДЕМІЇ

ЗІ ЗВІТУ РЕКТОРА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
АКАДЕМІЇ У 204 2105 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1 грудня 2015 року відбулася Конференція трутово-
го колективу Львівської комерційної академії, на якій
розглядалися такі питання: Звіт про діяльність Львів-
ської комерційної академії у 2014-2015 навчальному 
році (доповідав ректор, проф. П. О. Куцик); Про вне-
сення змін та доповнень до Колективного договору
Львівської комерційної академії (доповідав голова про-
фкому, проф. О. П. Тімченко); Внесення змін до Ста-
туту академії в частині статусу і назви навчального
закладу (інформував ректор, проф. П. О. Куцик).

У своїй доповіді Петро Олексійович проаналізував 
діяльність академії за звітний період та окреслив за-
вдання вузу в умовах жорсткої конкуренції на ринку 
освітніх послуг. Він також поінформував учасників 
Конференції про імплементацію вимог Закону України 
“Про вищу освіту”.

За результатами обговорення Конференція прийняла 
ухвалу:

1. Звіт про діяльність Львівської комерційної академії у 
2014-2015 навчального року схвалити.

2. Інститутам, факультетам, кафедрам та 
іншим структурним підрозділам академії 
протягом грудня 2015 р. розглянути матеріа-
ли Конференції трудового колективу на сво-
їх засіданнях та розробити відповідні заходи 
щодо виконання поставлених завдань.

Конференція трудового колективу Львів-
ської комерційної академії схвалила зміни 
до окремих пунктів Колективного дого-
вору, представленого головою профкому, 
проф. О. П. Тімченком.

Ректор академії виніс на обговорення про-
позицію ініціативної групи щодо зміни стату-
су та назви на Львівський торговельно-еконо-
мічний університет. Конференція трудового 
колективу одноголосно підтримала цю про-
позицію.

Шановні студенти, професорсько-викладацький склад і 
працівники Академії!

Сучасна вища освіта України зазнає глибоких реформ, 
що зумовлені значними змінами в технологічному укладі 
суспільства і соціокультурних умов функціонування сис-
теми вищої освіти. 

Реалії свідчать, що в умовах жорсткої конкуренції тіль-
ки боротьба вищих навчальних закладів за студентів, роз-
робка ними своїх сучасних освітньо-професійних програм 
з підготовки якісного рівня фахівців забезпечить їм конку-
рентоспроможність на ринках праці. 

Вирішення такого завдання вимагає від академії 
розв’язання цілої низки непростих завдань.

Щоб належно функціонувати нам вкрай необхідно за-
безпечити “достатній” набір студентів. Пов’язано це на-
самперед із демографічною ситуацією та значною кіль-
кістю навчальних закладів, а відповідно із зменшенням 
контингенту потенційних абітурієнтів. 

Тому, перед кожною кафедрою і інститутом (факульте-
том) буде стояти завдання, спільно з ректоратом, вирішувати 
питання наборів, а відповідно забезпечення себе роботою. 

Головні досягнення: студентами Академії отримано 
дев’ять дипломів І, ІІ і ІІІ ступенів за перемогу на Все-
українських студентських олімпіадах і конкурсах науко-
вих та дипломних робіт, що свідчить про активізацію і 
поліпшення організації студентської наукової роботи, 
підвищення її результативності. Вперше, у червні-серп-
ні 2015 р. 48 студентів Академії проходили позакредитну 
практику в Республіці Польща (Health Resort & Medical 
SPA Panorama Morska).

Щодо формування навчальних планів і організації на-
вчального процесу, то необхідно враховувати побажання 
роботодавців і самих учасників навчального процесу (до-
свід формування планів за підказкою роботодавця (ДП 
“Уарнет”) та врахування побажань студентів спеціальнос-
ті “Управління фінансово-економічною безпекою”). Таку 
роботу потрібно започаткувати на ТКФ та інших (напри-
клад роботодавці: “Шувар”, “Епіцентр К”) тощо. 

Практика надання освітніх послуг показує, що на-
став час повномасштабного використання сучасних 
комп’ютерних технологій в навчальному процесі, бо без 
них академія не зможе стати конкурентоспроможною на 
ринку освітніх послуг. Для цього в академії проведена зна-
чна робота, результатом якої є:    

– достатня кількість комп’ютерних аудиторій, серед 
яких лекційні; введено в дію, обладнаною сучасною муль-
тимедіа технікою;

– наявність сучасного загального та спеціального приклад-
ного програмного забезпечення у комп’ютерних аудиторіях;

Проте належного використання сучасних комп’ютерних 
технологій в навчальному процесі немає. Тому нам необхідно:

– активізувати роботу кафедр із 100 % впровадження 
в навчальний процес дистанційних курсів – звітний на-
вчальний можна назвати рок дистанційних курсів. З цією 
метою на сайті академії буде розміщено повний обсяг дис-
танційних курсів, відео-лекцій для ознайомлення в on-line 
режимі.

Позитивною тенденцією 2014-2015 навчального року 
є активізація роботи аспірантури Академії та збіль-
шення контингенту аспірантів і здобувачів наукового ►



13З ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

► ступеня кандидата наук. Станом на 
1 липня 2015 року в академії навчало-
ся 186 аспірантів, з них 48 осіб заочної 
форми навчання і 138 осіб денної форми 
навчання.

Станом на кінець 2014-2015 на-
вчального року вченими Академії ви-
конувалися 74 науково-дослідні теми 
(з державною реєстрацією – 35 робіт), 
що більше ніж у попередні роки. За 
підсумками науково-дослідної роботи 
у 2014-2015 навчальному році викла-
дачами Академії опубліковано 978 на-
укових праць. У першому півріччі 
2015 р. вже опубліковано 698 праць.

В Академії проведено 32 заходи 
наукового спрямування: конференції, 
кругли столи, семінари.

Разом з тим, заслуговує на увагу 
студентська наука, яка останнім часом 
в академії є на належному рівні, але 
зменшилась кількість студентів, яка 
хоче нею займатись. Тому необхідно:

– сприяти якості та підсиленню результативності проведення спільних науко-
во-методичних, наукових і науково-практичних конференцій, засідань круглих 
столів, наукових семінарів з викладачами і студентами коледжів та інститутів 
ННК “Академія” (це основна складова профорієнтаційної роботи); 

– необхідно збільшити кількість рейтингових публікацій в SCOPUS, Web of 
Science та інших наукометричних базах. 

– провести наукову атестацію академії та завершити роботу з внесення її до 
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Одним із напрямів розвитку навчального закладу є інтеграція в європейський 
освітній простір. Чим займається на даний час і академія. Позитивним момен-
том міжнародної співпраці академії є участь студентів у магістерських програ-
мах за кордоном та у семестрових обмінах, які пройшло 4 студенти у Вроц-
лавському економічному університеті. В межах реалізації проекту “Розширення 
освітніх Можливостей програми Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus Broadening 
Educational Oppotunities) троє студентів (двоє магістрів і один бакалавр) отрима-
ли стипендії на річне навчання у європейських університетах  (Malmö University 
Швеція, Tallinn University of Technology Естонія, University of Lodz Польща), 
один працівник – на тримісячне та один викладач на десятимісячне стажування 
у Польщі (University of Lodz). Всі витрати покриваються коштами проекту. Про-
те співпрацю із закордонними університетами потрібно розширювати а обмін 
студентами збільшувати.

Слід відзначити, що керівництво академії усвідомлює, що майбутнє Укра-
їни залежить від змісту цінностей, які закладаються у світогляд молодих 
людей та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя. За 
цей було проведено велику кількість заходів як на рівні факультетів та інсти-
туту, так і Академії. Але надто важливою подією в Академії стали ювілейні 
концерти: 22 березня 2015 року, приурочений 55-річчю творчої діяльності 
лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів народної 
капели бандуристок “Галичанка” Львівської комерційної академії; 20 квітня 
2015 року, приурочений 30-річчю на співочій сцені, лауреата міжнародних і 
всеукраїнських конкурсів та фестивалів хорової  капели “Мрія” Львівської 
комерційної академії.  

Отже, у 2015 році академія покращила свої позиції у рейтингу “ТОП 200 
України” і посіла 60 місце. Серед кращих приватних вузів України в консолідо-
ваному рейтингу вищих навчальних закладів України 2015 року академія займає 
перше місце та 76-77 – у загальному національному рейтингу. 

Але для виконання вказаних вище завдань ректорату разом з вченою ра-
дою необхідно забезпечити належну діяльність академії (насамперед набору 
студентів у 2016 році), яка за суттю є соціально-освітнім бізнесом і залежить 
від нас всіх, і диверсифікацію фінансових надходжень, розширити перелік 
платних послуг, постійно працювати над залученням коштів із інших джерел
і ефективного їх витрачання.

ОБГОВОРЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ

4 грудня 2015 року студенти ака-
демії напряму підготовки “Реклама 
і зв’язки з громадськістю” денної та 
заочної форм навчання взяли участь 
у створенні екологічних проектів, 
метою яких є привернути увагу мо-
лоді до проблем екології та охорони 
довкілля. 

У процесі роботи над екологічним 
проектом студенти оволоділи навичка-
ми наукового пошуку, відбору матері-
алу, необхідного для розкриття теми 
проекту та його реалізації, узагаль-
нення та аналізу, оволодіння методами 
екомоніторингу. Слід відзначити, що 
найкращий проект на тему “Ліси – ле-
гені Землі” підготували студенти Алі-
на Джигалюк, Луїза Пироговська та 
Андріяна Ядзвінська.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ОБГОВОРЕНО З 

КЕРІВНИЦТВОМ МОНУ
21 грудня 2015 року на базі Київ-

ського національного економічного 
університету імені Вадима Геть-
мана відбулась зустріч Першого 
заступника Міністра освіти і на-
уки України І. Р. Совсун з органа-
ми студентського самоврядування 
усіх вищих навчальних закладів 
України, на яку був делегований 
голова студентської ради академії 
Сельвестр Заставний.

Під час зустрічі обговорено ряд 
важливих питань щодо функціону-
вання студентського самоврядуван-
ня, в тому числі його ролі у вдо-
сконаленні організації навчального 
процесу та дотриманні прав студен-
тів на вибіркові дисципліни.
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ЗУСТРІЧ ІЗ ПАТРУЛЬНИМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

16 грудня 2015 року на юридичному факультеті ака-
демії відбулася зустріч студентів 3-го курсу з патруль-
ними Національної поліції Олександром Семашко та 
Андрієм Гермаком.

Захід організовано за сприяння Студентської ради фа-
культету, під керівництвом заступника декана з виховної 
роботи, доцента М.М. Олашин. 

Патрульні розповіли про структуру Національної по-
ліції, основні повноваження та особливості патрульної 
роботи. Зустріч відбулася у жвавій дискусійній формі. Зо-
крема, студентів цікавило, чому вони вирішили стати полі-
цейськими, чи застосовували зброю під час патрулювання, 
як здійснюється оформлення правопорушень, які спосте-
рігалися найкурйозніші виклики та в яких випадках вони 
мають право включати проблискові маячки тощо. 

Крім того, під час зустрічі було узгоджено напрями подаль-
шої співпраці патрульних Національної поліції з юридичним 
факультетом, що полягають у проведенні базових тренінгів 
для студентів представниками Національної поліції.

ОБРАНО НОВИЙ СКЛАД 
СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

АКАДЕМІЇ
11 листопада 2015 року в актовій 

залі академії відбулася студентська 
конференція, на якій було обрано 
Студентську раду академії в такому 
складі: Макаренко Марк; Ібрагімова 
Анжеліка; Семерак Тетяна; Позняк 
Олександр; Шиліна Валерія; Поліщук 
Світлана; Заставний Сильвестер; Ли-
сенко Марія; Ковальська Інна; Костюк 
Тетяна; Строгова Анастасія; Войтович 
Маряна; Томашук Ян; Ревко Софія; 
Рурка Андрій; Мисько Лідія; Кравець 
Одександр; Богдан Степан; Медвідь 
Ангеліна.

Головою студентської ради академії 
обрано Сильвестра Заставного.

Крім того, на зборах обрано членів 
Громадської ради  у Студентський пар-
ламент Львівщини, що діє при Львів-
ській обласній раді, до якої від акаде-
мії увійшли Шиліна Валерія, Позняк 
Олександр, Семенюк Лідія та Якубич 
Евеліна.

УЧАСТЬ В ЕТНОФЕСТИВАЛІ 
КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА

20 листопада 2015 року в Луцькому коледжі техноло-
гій, бізнесу та права відбувся етнофестиваль кулінарного 
мистецтва, присвячений українській національній кухні 
в якому активну участь взяли учні та студенти Луцько-
го кооперативного коледжу ЛКА.

У змаганнях від коледжу взяли Софія Оленчук,  Хрис-
тина Купріянюк, Альона Шундра та Тетяна Мосійчук.  
Конкурс складався з декількох етапів:  привітальне слово 
команд, приготування борщу з грибами, формування варе-
ників із наданої начинки, сервірування столу на тему “На-
шому роду – нема переводу”.

Журі конкурсу оцінювало швидкість приготування, раці-
ональне використання продуктів, смакові якості, дотриман-
ня технології приготування, сервірування, відповідність са-
нітарним нормам та правилам, оригінальність і дотримання 
національних традицій.

За результатами змагань команді коледжу вдалося найкра-
ще поєднати етнотрадиції в організації обслуговування.

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЗАВІТАВ У ТУРКУ

Працівники та студенти академії 
спільно з представниками ЗОШ № 5 
м. Львова, Мальтійської служби та 
небайдужими спонсорами, забезпечи-
ли іменні подарунки до Дня Святого 

Миколая для 170 діток, що прожива-
ють у дитячому будинку-інтернаті 
м. Турка Львівської області.

Крім того, делегація волонтерів 
до складу якої входили і представ-
ники академії завітали у дитячий 
будинок, щоб розділити з дітками 
багато позитивних емоцій. Святим 
Миколаєм був студент 4-го курсу 
юридичного факультету академії Ві-
талій Кривецький, який до кожної 
дитини знайшов особливі слова, ви-
слухав та давав настанови на май-
бутнє. Помічники Святого Миколая, 
студенти 4-го курсу юридичного 
факультету А. Корецький та Я. То-
машук допомагали дітям занести 
подарунки до класу, які інколи були 
вдвічі більші ніж дітки. 

Заступник декана юридичного фа-
культету доц. М. М. Олашин та пред-
ставник профспілки працівників ака-
демії Г. В. Дацків разом зі студентами 
привезли не тільки матеріальні речі 
для потребуючих дітей але і віру в до-
бро, людяність, та зимову казку.
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УПРАВЛІННЯ ВЛАСНОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ В ЧАСІ

18 листопада 2015 року на базі академії в інформаційно-організаційному 
кабінеті “Епіцентр К” відбувся тренінг для студентів на тему “Управління 
власною ефективністю у часі”. 

Корпоративний тренер ТОВ “Епіцентр К” Людмила Марченко провела 
майстер-клас, правильного визначення пріоритетів та цілей, порядку плануван-
ня часу та як делегувати і контролювати виконання завдань. 

Учасники тренінгу з’ясували, що для ефективного планування свого вільного 
та робочого часу потрібно враховувати свою фізіологію, відкидати поглиначів 
часу, а  це можуть бути-  телефони, люди, звички.

Майбутні професіонали вияснили, що дуже часто ми не встигаємо, оскільки 
забагато плануємо,  і основне: для досягнення поставлених цілей,  завдань чи 
просто мрій- потрібна велика внутрішня мотивація.

Після проходження тренінгу учасники можуть впевнено сказати, що в них тепер 
є час: час на себе, час на навчання, друзів, відпочинок, спілкування і багато іншого. 

ЧИСТІ БУДИНКИ  
ЧИСТІ СЕРЦЯ

Студенти та викладачі Івано-Фран-
ківського фінансово-комерційного коо-
перативного коледжу імені С. Граната 
Навчально-наукового комплексу “Акаде-
мія” стали гостями на святі Св. Миколая, 
яке організували педагоги та вихованці 
центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями “Довір’я”, що знаходиться 
в місті Бурштині. На свято, як годиться, 
делегація з коледжу прийшла з подарун-
ками, які купили за кошти, виручені з 
продажу макулатури в рамках благодій-
ної акції “Чисті будинки – чисті серця”.

– Якщо ми хочемо, щоб у цьому сві-
ті було більше добра, то мусимо самі 
бути добрішими, особливо до людей 
з функціональними обмеженнями. 
Ми хотіли подарувати передноворіч-
ний настрій вихованцям центру, та 
насправді – вони влаштували свято 
нам: розказували віршики та співали 
пісень, продемонструвавши таким чи-
ном свої здобутки в навчанні…

Учасники делегації

ТАК ЛЮБЛЮ ТОЙ ЛЬВІВ...

25 жовтня 2015 року студенти Тернопільського кооперативного торговельно-
економічного коледжу Навчально-наукового комплексу “Академія” спеціальності 
“Дизайн”  разом із куратором групи О. Р. Дорош відвідали Львів – красиве місто з 
багатовіковою історією, місто у якому переплелася культура різних народів.

Така подорож є дуже важливою для творчих, молодих людей, яких ціка-
вить мистецтво, дизайн, архітектура, скульптура, живопис та ін. Адже Львів 
запам’ятовується не лише високими пагорбами, що обступають його центр, ву-
зенькими вуличками, а й різноманітними пам’ятками архітектури, музеями, кар-
тинними галереями, художніми виставками, які відбуваються під відкритим небом. 

Найбільше вражень від Львівської галереї мистецтв (Львівська картинна
галерея) – одного з найбагатших музеїв України.

Поїздка у Львів сповнена при-
год та позитиву. Як завжди привітні 
львів’яни, подарували особисто мені 
ще більше хороших вражень. Це місто 
переносить тебе у Європу та дарує не-
забутні відчуття. 

Ірина Лесик,
студентка ТКТЕК, 
активний учасник

студентського самоврядування
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ВИЇЗНЕ ФАХОВЕ ЗАНЯТТЯВИЇЗНЕ ФАХОВЕ ЗАНЯТТЯ
9 грудня 2015 року компанія “Епі-

центр К”  організувала навчальну 
поїздку для студентів товарознавчо-
комерційного факультету академії 
на виробничі потужності ТОВ “Фа-
кро Львів” – лідера з виробництва та 
продажу дахових вікон в Україні. 

Заступник генерального директора 
з питань виробництва Андрій Марти-
няк провів пізнавальну та цікаву екс-
курсію по виробничих цехах компанії. 
Майбутні фахівці спільно з доцентом 
О. З. Микитиним ознайомились техно-
логію виготовлення дахових вікон, да-
хових вилазів, віконних внутрішніх та 
зовнішніх аксесуарів, відвідали вироб-
ничі цехи підприємства, вивчали осо-
бливості контролю якості продукції на 
всіх етапах виробництва та дізналися 
про особливості її реалізації.

Варто відмітити, що навчальні поїздки є вкрай важливими для студентів, тому, 
що вони мають можливість поєднати свої теоретичні знання з практичними.

ЛИСТИ СТУДЕНТАМ

4

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”.

!!!

   !   !

– На фестивалі всі учасники про-
демонстрували свої вміння приймати 
рішення, надавати характеристику то-
варам та оцінювати їх якість. Подібні 
фестивалі є цікавими та потрібними 
для студентів. Адже, вони не лише ви-
борюють нагороди для своїх навчаль-
них закладів, але й отримують нові 
знання, які в майбутньому обов’язково 
стануть їм в пригоді в їхніх професій-
них навичках.

Нещодавно у Луцьку відбувся обласний конкурс професійної май-
стерності Комерцфест-2015, за результатами якого команда
КООПЕЛІТ Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної акаде-
мії стала лауреатом у номінації “Знавці комерції”.

ЗНАВЦІ КОМЕРЦІЇ

Капітаном команди була Каліх 
Мар’яна. Лотоцька Тетяна надала квалі-
фіковану товарознавчу характеристику 
скляного посуду. Собець Надія працю-
вала зі зразками кондитерських виробів 
і визначала якість шоколадних цукерок. 
Джереджа Олеся, Собець Надія, Лотоць-
ка Тетяна,  посилаючись на нормативні 
документи давали відповіді на питання, 
що стосувалися правил продажу продо-

вольчих і непродовольчих товарів, тор-
говельного обслуговування населення, а 
Долинчук Аліна  презентувала ковбасні 
вироби ТМ “Забіяка”, використовуючи 
різні методи стимулювання збуту, в тому 
числі дегустацію.

Цей конкурс вже вкотре показує фа-
хову майстерність студентів, а також 
високий рівень підготовки, який здій-
снюється викладачами коледжу.

Мар’яна Каліх, 
студентка Луцького

кооперативного коледжу ЛКА,
капітан команди 

АКТУАЛЬНО



17У КОЛЕДЖАХ

РОБИТИ ДОБРО  ЦЕ ПРЕКРАСНО!

19 грудня в Україні відзначають день Святого Мико-
лая чудотворця, захисника усіх нужденних і незахище-
них. Уже стало традицією на це свято анонімно дару-
вати подарунки своїм близьким та рідним людям.

Зоряна Стецина, 
голова студентського

самоврядування ЛККЕіП
Все частіше наші люди почали забувати про такі дрібнички, як дарити комусь 

радість просто так, лише за щиру усмішку. Тому не можу передати вам здиву-
вання директора дитячого будинку, коли ми до неї подзвонили і повідомили, що 
завітаємо з подарунками на день Святого Миколая.

А коли ми вже прибули до місця нашого призначення нас всіх переповнювало 
здивування. Це настільки приємний заклад, що відчуваєш там себе як у домі, 
який переповнений любов’ю. 

Я і нині не можу забути усмішки дітей коли вони побачили, що до них завітав 
Святий Миколай зі своїми ангеликами, які захищали діточок від злого Антипка.  
А як вони щиро раділи коли побачили у своїх руках такі бажані подаруночки.

Проте найбільше запам’яталася дівчинка Ліза. На запитання: “Ліза, може ми 
тебе заберемо з собою. Поїдеш?” Вона відповіла: “ні. Я чекаю. Святий Миколай 
обіцяв, що принесе мені маму”. На цьому моменті сльози ніхто не стримав.

Напевно всі учасники цієї акції з нашої поїздки зробили висновки, кожен свої. 
Але можу сказати точно такі хороші емоції, які ми отримали після такої події ні-
чим не заміниш. Тому можу порадити тільки одне, робити добро – це прекрасно!

Студентське самоврядування Львівського коопе-
ративного коледжу економіко-правового коледжу 
Навчально-наукового комплексу “Академія” спільно 
з Самообороною Львівщини вирішили подарувати 
казку самим найменшим із незахищених членів сус-
пільства, а саме сиротам, і завітали у село Йосипівна 
Стрийського району Львівської області в дитячий бу-
динок “Вишенька”.

Колектив художньої самодіяльності коледжу підготу-
вав діткам виставу про Святого Миколая. Діти усміха-
лись і не могли приховати радість від побаченого. Вони 
не могли відійти від Миколая, їх радість переповняла їхні 
серця, вони світились від щастя. Дуже приємно було ба-
чити їхні очі які були переповнені радості, їхня усмішка 
не сходила з лиць. Також вони були безмежно щасливі 
після отримання таких бажаних подарунків. 

Щирість діток розчулила усіх присутніх. Студенти та 
члени Самооборони не могли награтись із маленькими 
жителями дитячого будинку, які все більше і більше вра-
жали своїми такими здається простими, але вже зовсім 
дорослими відповідями.

ДЕНЬ АНДРІЯ ВІДЗНАЧЕНО У ЛУЦЬКУ
12 грудня 2015 року 

в Луцькому кооператив-
ному коледжі Львівської 
комерційної академії 
завдяки учасникам те-
атрального гуртка (ке-
рівник В. А. Федорчук) 
відбулася презентація 
вистави, яка відтворила 
традиційні зимові святки 
українців – українські ве-
чорниці.

Наступного дня учас-
ники театрального гурт-
ка побували з виставою у 
Волинському обласному 
еколого-натуралістично-
му центрі.
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ГУРТОЖИТСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 
НА СВЯТО АНДРІЯ

З-поміж найбільших зимових свят, мабуть, найве-
селішим та найочікуванішим було і залишається свято
Андрія – вечір та ніч проти тринадцятого грудня. Саме тоді, 
за українським звичаєм, молодь збиралася в одній хаті на 
Великих Вечорницях і влаштовувала там усілякі дійства – 
починаючи ворожіннями та закінчуючи забавами і співами.

Напередодні цього свята в Івано-Франківському фінан-
сово-комерційному кооперативному коледжі ім. С. Грана-
та Навчально-наукового комплексу “Академія” відбулися 
“Гуртожитські вечорниці”.

Цікаве і колоритне дійство супроводжувалося жартами, 
анекдотами, сміхом, піснями, дівочим ворожінням, а най-
головніше – особливою утаємниченою містичною атмос-
ферою. Ми занурились у яскравий світ українських тра-
диційних свят. На завершення – смачні українські страви!

ПОДІЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШІ СВОЄЇ
Нещодавно студенти Мукачівського 

кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу Навчально-науко-
вого комплексу “Академія” відвідали 
загальноосвітню школу-інтернат у м. 
Мукачеві в межах виховного процесу 
з академнаставником Т. В. Химич з на-
годи всеукраїнського Дня молитви за 
сиріт.

До акції приєдналися батьки сту-
дентів коледжу (мама Маренця Антона 
та мама Сливки Еріка), які допомогли 
матеріально у придбанні розмальовок, 
солодощів та інвентарю для проведен-
ня естафет. 

До дня Святого Миколая всім нам 
хочеться чудес та здійснення бажань. 
Це добре, бо ж очікуване всіма свято 
вчить милосердю, щедрості і любо-
ві до оточуючих людей. Передати цю 
чудесну традицію та прищепити го-
ловні цінності дітям школи-інтернату 
вирішили і студенти коледжу. Кожен 
хотів чимось допомогти, подарувати 
трохи щастя та любові діткам, а для 
цього  провели різні естафети, зага-
дували загадки, організували танці та 
інсценізували повчальну казочку. Го-
ловним у цій феєрії не було дотриман-
ня сценарію, а саме спілкування з ді-

тками. Хотілось подарувати малюкам 
радість, щастя, добро, теплоту, любов 
і щирість. 

Коли студенти вручали подаруноч-
ки, то бачили, як оченята дітей напо-
внилися щастям. Цей візит назавжди 
закарбувався у пам’яті  кожного з при-
сутніх, всі відчули вдячність дітлахам 
за такий теплий прийом. А ми – бере-
жімо наших батьків, той неоціненний 
скарб, який даний нам Богом, будьмо 
милосердними не тільки під час свят, 
але й щодня. 

Іван Микуланинець,
голова студради МКТЕК

СТУДЕНТСЬКА ВИСТАВКА
У ТЕРНОПОЛІ

3 грудня 2015 року в відділі мистецтв Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді відбулося відкриття ви-
ставки творчих робіт студентів спеціальності “Дизайн” 
Тернопільського кооперативного торговельно-економічно-
го коледжу Навчально-наукового комплексу “Академія”.

На виставці були презентовані дипломні та навчальні 
роботи студентів різної техніки виконання: живопис, ху-
дожній розпис тканин та гобелен.

До слова запрошені: заслужений художник України 
Є. Удін, директор коледжу, доцент В. М. Мулярчук та голо-
ва відділення “Дизайн” О. М. Поберейко.

Присутні мали можливість переглянути оригінальні ро-
боти студентів, поспілкуватися з їх авторами, почути дум-
ку художників та мистецтвознавців.
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ 
ЗАВІТАВ

У ДОБРОМИЛЬ
17 грудня 2015 року з нагоди дня 

Святого Миколая представники 
Студентської ради юридичного фа-
культету академії здійснили поїздку 
в спеціальну школу-інтернат міста 
Добромиль (Старосамбірський ра-
йон Львівської області), де навча-
ються 110 неповносправних дітей. 

Студенти академії Маріанна Войто-
вич, Анастасія Городецька та Ярослав 
Лаба привезли дітям найнеобхідніші 
речі: одяг, канцелярські товари, шкіль-
не приладдя та дитячі книги. В свою 
чергу, дітки розповідали студентам ві-
ршики та із захопленням показували 
свій інтернат. 

Слід відзначити, що напередодні 
студентський актив провів на факуль-
теті акцію зі збору дитячих речей для 
діток школи-інтернату.

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРИНИЦІ
В АКАДЕМІЇ

З давніх давен наша Україна сла-
виться традиційними святами та 
обрядами. Одним із таких свят, яке 
завжди відзначали наші діди та пра-
діди, було велике зимове свято – день 
Андрія. Тому і ми вирішили не порушу-
вати традицій нашого народу, а теж 
ненадовго повернутися в минуле і від-
святкувати це свято молодіжними 
конкурсними веселими вечорницями.

15 грудня 2015 року на товарознав-
чо-комерційному факультеті академії 
проводились Андріївські вечорниці, 
які здавна святкувались на Україні. 
В їдальні факультету студенти разом 
з викладачам ворожили на ім’я своєї 

майбутньої половинки, дізнавались чи 
буде їх сімейне життя в достатку, що 
віщує новий рік та хто першою з ді-
вчат вийде заміж. 

Також було багато веселих конкур-
сів, одним з яких було найоригіналь-
ніше зав’язування хустки. Всіх гостів 
частували варениками, які власноруч 
були зліплені студентками факультету, 
узваром та смачними тортами. 

Загалом було дуже весело, смачно 
та всі дізнались свою долю. Наступ-
ний подібних захід студентське само-
врядування планує організувати на 
день Святого Валентина, тож запро-
шуємо всіх бажаючих!

ПОДОРОЖ В КАЗКОВУ ЛАПЛАНДІЮ
9 грудня 2015 року в межах співп-

раці між компанією “Епіцентр” та 
академією відбулася поїздка студен-
тів до гіпермаркету “Епіцентр К” 
(м. Львів, вул. Городоцька, 302).

Учасники екскурсії вивчили історію 
створення ТОВ “Епіцентр К”, дізна-
лися про діючу систему професійної 
підготовки персоналу, спостерігали 
робочу атмосферу гіпермаркету, від-
відали торгові відділи та мали змогу 
ознайомитись з надзвичайно великим 
асортиментом товарів, спрямованим 
на задоволення широкого спектру по-
треб споживачів. 

Велику зацікавленість учасників 
викликав куток Нового Року, в якому 
представлено надзвичайно багато но-
ворічних подарунків, ялинкових при-
крас, карнавальних костюмів. Тут зна-
ходяться: кумедні сніговики, маленькі 
пінгвінчики, також є хатинка Діда Мо-

роза, де малеча може написати листа з замовленням подарунків і зразу ж вкину-
ти в поштову скриньку. 

Різноманітні ялинки, чарівні сніжинки, декоративні олені запряжені в сани 
створюють ілюзію перебування в Казковій Лапландії. 
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Нещодавно в межах святкування Дня академії студентське самовряду-
вання організували “Козацькі розваги”, що відбулось у спортивному залі ака-
демії. Учасники конкурсу стали команди Львівської комерційної академії та 
Львівського державного університету з безпеки життєдіяльності.

Після представлення команд розпочався конкурс, який складав  дев’ять ви-
пробувань: козацький спів, вершники, козацька логіка, боротьба на руках (арм-
реслінг), стрибки у мішках, збий москаля, перетягування канату, вікторина на 
знання історії козацтва та битва патріотів.

За результатами конкурсу рада старійшин визначила, що перемогу між ко-
мандами академії та університету не виявлено, оскільки перемогла дружба.

Крім того, учасники та глядачі конкурсу мали можливість скуштувати козаць-
кий куліш, які варили студенти академії,  а також переглянути виступи перемож-
ців конкурсу “Алло, ми таланти”.

26 листопада 2015 року в спортивному комплексі академії відбулася фі-
нальна гра з футзалу щорічної Спартакіади серед факультетів академії на 
кубок ректора, в якій зустрілися збірні команди товарознавчо-комерційного 
факультету та Інституту економіки та фінансів.

Підсумком гри став результат 3:3, що дало змогу Інституту економіки та фі-
нансів посісти І місце між факультетами. Команда ТКФ посіла ІІ місце, МЕВ – 
ІІІ та ЮФ – 4 місце.

Після закінчення матчу відбулось урочисте вручення нагород учасникам зма-
гань. При врученні медалей ректор академії, професор П. О. Куцик привітав 
спортсменів із стартом змагань та запропонував студентам започаткувати турні-
ри між командами факультетів, які відбуватимуться щомісяця.
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ПЕРШОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ 

ДОПОМОГИ
10 листопада 2015 року студенти 

юридичного факультету академії 
пройшли навчальний тренінг із на-
дання першої невідкладної допомоги 
у Львівському державному універси-
теті з безпеки життєдіяльності.

Організатори заходу – декан юри-
дичного факультету, доцент О. С. Ко-
туха, начальник штабу цивільної обо-
рони академії В. Г. Кріп та викладачі 
кафедри кримінального права та про-
цесу, доцент М. М. Олашин й асистент 
В. М. Слупко. 

Під час тренінгу студенти мали 
змогу ознайомитися з основними ме-
тодами надання першої медичної до-
помоги, медичними засобами, які за-
стосовуються відповідними службами, 
та спробували себе в ролі рятівників, 
які надають першу медичну допомогу. 

Організатори заходу висловлюють 
слова щирої подяки за проведений 
тренінг к.м.н., доценту кафедри про-
мислової безпеки і охорони праці уні-
верситету Г. В. Телегіній.

НА ЗАВЕРШЕННЯ


