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Пропонуємо переглянути відеоролики про академію на 

Дипломованими фахівцями 
стали 254 студента академії

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ 
ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ

27 лютого 2016 року в академії 
відбулись урочистості з нагоди ви-
пуску студентів денної та заочної 
форм навчання освітнього ступеня 
“магістр” товарознавчо-комерцій-
ного факультету та юридичного 
факультету. 
Під час урочистостей випускники 

урочисто проголосили “Посвяту”, в 
якій вони пообіцяли керуватися здо-
бутими знаннями, добросовісно та 
якісно виконувати свої професійні 
обов’язки, берегти і примножувати 
славні традиції своєї Alma-Mater, з 
гордістю нести звання випускника 
Львівської комерційної академії.

Зі словами привітань до випускни-
ків звернувся ректор академії, профе-
сор П. О. Куцик. З гордістю за наших 
випускників він відмітив їх високе 
патріотичне піднесення та дух, про-
фесіоналізм, який вкрай затребува-
ний Україною для розбудови нашої 
держави, особливо зараз, враховуючи 
складну соціально-економічну і по-
літичну ситуацію. У виступі Петро 
Олексійович побажав випускникам 

успіхів та нових вагомих звершень на 
благо нашої Батьківщини. 

Після виступу ректора академії до 
оголошення наказу про випуск нових 
фахівців запрошуються декан товароз-
навчо-комерційного факультету, доцент 
В. В. Гаврилишин та декан юридичного 
факультету, доцент О. С. Котуха.

У вітальному слові В. В. Гаврили-
шин побажав молодим фахівцям стати 
успішними людьми, закликав гордо не-
сти у світ ім’я випускника Львівської 
комерційної академії та використову-
вати впродовж життя отримані у стінах 
рідного вишу знання, а також здійснен-
ня всіх мрій і задумів. 

АКАДЕМІЮ ВІДВІДАВ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ УКРКООПСПІЛКИ
Нещодавно в академію завітали

Голова Правління Укркоопспілки Ілля 
Леонідович Гороховський та перший 
заступник Голови правління Воло-
димир Павлович Левицький. У меж-
ах їхнього візиту відбулася зустріч 
із ректором академії, професором
П. О. Куциком та представниками 
ректорату.

На зустрічі обговорено основні 
навчально-наукові досягнення вчених 
і студентів вузу впродовж останніх 
років. Також учасники зустрічі обго-
ворили напрями подальшої співпраці 
академії з підприємствами та органі-
заціями системи споживчої коопера-
ції України.
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
О. С. Котуха відзначив суттєві на-

вчальні та наукові досягнення цього-
річних випускників, наголосивши, 
що переважна їх більшість брали ак-
тивну участь у наукових конференці-
ях, круглих столах, підготовці науко-
вих статей, і висловив впевненість, 
що значна їх частина не полишить 
наукової діяльності в подальшому.

З вітальними словами виступили 
викладачі академії: завідувач кафе-
дри товарознавства і технологій ви-
робництва харчових продуктів, про-
фесор І. В. Сирохман та завідувач 

який відмітив: дипломовані фахівці 
стоять на порозі тих давно очікува-
них змін, що призведуть до станов-
лення України як європейської дер-
жави з відповідними цінностями та 
стандартами життя.

Від імені батьків випускників ви-
ступила Лідія Стадник, що подяку-
вала професорсько-викладацькому 
складу за мудру науку і переданий 
життєвий досвід, за доброзичливе, 
батьківське ставлення до студентів, 
також побажала у майбутньому ро-
зумних і допитливих студентів, які 
приносили б славу нашій академії.

Від імені випускників виступили 
Тетяна Стегницька, Наталія Салдан 
та Юрій Звір. 

Святковий настрій присутнім да-
рували талановиті студенти акаде-
мії та запрошені артисти. Так, сту-
дент-першокурсник Олег Кобрин у 
подарунок випускникам виконував 
на саксофоні сучасні композиції. 
До привітань долучилися перемож-
ниця Всеукраїнського телепроекту 
“Крок до зірок”, володарка Гран-прі 
конкурсів Анастель, танцювальний 
колектив “Перлина” та студенти 
академії Л. Кравчук та М. Павлішак, 
А. Гепалова, Ю. Шульга та Р. Мацелюх. 

Завершилися урочистості піснею 
“Україна” у виконанні Ольги Посівнич.

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ 
ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ 
ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Нещодавно у Львівському коопе-

ративному коледжі економіки і 
права Навчально-наукового комп-
лексу “Академія” відбувся тради-
ційний випуск студентів – молод-
ших спеціалістів із спеціальності 
“Готельне обслуговування” та “Ви-
робництво харчової продукції”.
Завітали на урочистості гості 

з Львівської комерційної академії, 
а саме: ректор академії, професор 
П. О. Куцик, перший проректор, до-
цент М. Ю. Барна та декан това-
рознавчо-комерційного факульте-
ту, доцент В. В. Гаврилишин.

З вітальним словом до випус-
кників звернулася директор коле-
джу Н. П. Зубко. У виступі Наталія
Павлівна привітала випускників із  
закінченням навчання у коледжі та 
здобуттям фахового рівня молодшо-
го спеціаліста. Також директор коле-
джу відзначила: час, який був прове-
дений разом, назавжди залишиться 
у ваших серцях, а ті знання, що ви 
здобули у виші, будуть вам у пригоді 
та сприятимуть у виборі життєвого 
та професійного шляху і допоможуть 
у досягненні задуманих цілей.

З привітанням виступили за-
відувач технологічного відділен-
ня та готельно-ресторанної справи 
О. М. Шура, заступник директора з 
навчальної роботи Л. В. Федак, за-
ступник директора з навчально-ме-
тодичної роботи І. С. Леськів та за-
ступник директора з виховної роботи 
І. В. Бішко. 

Від імені усіх випускників зі сло-
вами вдячності коледжу виступила 
випускниця Мар’яна Левчук “Ми 
щиро вдячні адміністрації, виклада-
чам та всім працівникам коледжу за 
ваш  внесок у наше професійне май-
бутнє, за те, що попри все завжди 
в нас вірили, підтримували, допо-
магали, мотивували. Наставникам 
та педагогам за те, що вклали свою 
душу і любов в наше навчання. Ми, 
в свою чергу, будемо намагатись 
зробити все можливе, щоб втілити у 
життя наші знання і допомогти на-
шій Україні вийти з кризи і стати
ще кращою”.

До привітань долучилися батьки, 
викладачі, студенти, представники 
студентського самоврядування вишу 
та всі бажаючі.

кафедри теорії держави і права, про-
фесор І. Я. Вдовичин.

Під час виступу Іван Васильович 
у жартівливій формі привітав ви-
пускників власними віршами, в яких 
підбив підсумки щодо знань студен-
тів-товарознавців та побажав гарної 
долі й професійних здобутків. 

У свою чергу, Ігор Ярославович по-
бажав випускникам успіхів у трудовій 
діяльності та професійно використову-
вати знання, здобуті в стінах академії. 

До привітань долучився випус-
кник академії, директор гіпермар-
кету “Епіцентр К” Юрій Якимович, 

До привітань долучилися пред-
ставники від Львівської обласної 
спілки споживчих товариств, які від 
щирого серця привітали випускників 
із закінченням коледжу і початком 
дорослого життя.

У вітальному слові ректор акаде-
мії, професор П. О. Куцик побажав 
щастя та простої долі, а також успі-
хів  у професійному та особистому 
житті. Також Петро Олексійович 
закликав не зупинятись на досягну-
тому, а продовжувати свою фахову 
підготовку для вдосконалення про-
фесійної майстерності.
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Наталія Салдан, 
магістр з господарсько-правової діяльності

– Роки навчання пройшли як один день. Мені не віриться, що я не буду вже ходити на пари, 
слухати лекції, сміятися з одногрупниками, переживати за здачу сесії. Це все, звичайно, дуже 
сумно, але водночас і весело, оскільки попереду нас чекає щось нове і цікаве. 

Від усіх магістрів юридичного факультету я хочу висловити слова подяки всім викла-
дачам та працівникам академії. Ваш талант і ваша відданість допомогли нам подолати цей 
нелегкий шлях.

І Вам, найрідніші, наймудріші порадники, наші батьки, низький уклін. За розуміння, за 
любов, за терпіння, яке Ви нам давали.

Дорогі батьки, шановні викладачі, нехай успіх ваших дітей і ваших випускників буде вина-
городою за терпіння, підтримку та турботу. 

Дорогі випускники, завтра перед нами відкриється тисячі доріг, але кожен із нас обере 
свою. Я закликаю кожного пам’ятати нашу альма-матер. І пам’ятаймо, що в будь-якій ситуації 
завжди потрібно вірити в себе.

– Сьогодні святковий урочистий день для наших дітей-випускників, що залишають 
свою Alma-Mater і готуються до нового періоду в житті: ще більше самостійного, ще 
більше відповідального. Можу з певністю сказати, що вони готові до нього. За це ви-
пускники і їхні батьки вдячні всім, хто навчав, допомагав, піклувався про належні умо-
ви для студентів, сьогодні вже випускників. Ми дякуємо викладачам і наставникам за 
мудру науку і переданий життєвий досвід, за доброзичливе, батьківське ставлення до 
наших дітей. Бажаємо у майбутньому розумних і допитливих студентів, які приносили 
б славу нашому вузові (так, саме нашому, бо за шість років навчання стіни цієї академії 
стали рідною домівкою для наших дітей, а отже і для нас – їхніх батьків) і загалом про-
цвітання всій академії.

Нашим дорослим дітям бажаємо у майбутньому здійснення всіх, навіть найамбіт-
ніших планів. Щоб праця, в яку ви вкладатимете свої знання і вміння, приносила вам 
лише насолоду. Щоб ваші сім’ї були найщасливішими у світі, щоб здоровими були ваші 
діти, батьки, родичі. Щоб вашим успіхам раділи всі, хто вас знає: близькі, рідні, друзі, 
викладачі, наставники. Щоб ви славили нашу Україну своїми здобутками, новими від-
криттями у всіх галузях життя. А ми, ваші батьки, могли радіти з того, що виховали 
саме таких дітей.

Юрій Звір, 
магістр з товарознавства і комерційної діяльності

– Добрих слів ніколи не буває забагато. Слів підтримки, любові та вдячності. Ці слова про-
тягом 6 років нам висловлювали батьки, викладачі та друзі. Сьогодні ці слова від імені випус-
кників товарознавчо-комерційного факультету академії лунають для Вас усіх.

Дорогі викладачі! Ви не тільки навчали нас основам професії – Ви відкривали нам очі на 
правду життя. Ви раділи нашим здобуткам, підтримували у складних ситуаціях, пишалися 
нашими досягненнями. Ми пам’ятаємо кожну вашу пару, екзамен чи деканатську перевірку.

Магістри! Попередні покоління гідність собі повернули – це покоління гідність уже за-
своїло. Ми, випускники Львівської комерційної академії, є Новим Поколінням для Нової 
України! Ми подолаємо всі труднощі та будемо любити Україну, за словами й настановою 
мудрого митрополита Андрея Шептицького, “не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою,
невтомною працею”.

Бажаю всім наснаги, щастя, мудрих рішень і дій, високих професійних досягнень, впевне-
ності у власних силах та кар’єрного росту!

Тетяна Стегницька, 
магістр з товарознавства і комерційної діяльності

– Ось і настав день, якого ми всі дуже чекали на першому курсі та не хотіли наближати на 
шостому – випускний. Ще не втратили свіжості враження шестирічної давності від вручених 
студентських квитків, та вже розгорнута й чекає записів нова сторінка життєвої книги. Якою 
вона буде – кольоровою або чорно-білою, глянцевою або матовою – залежить від нас. Однак 
упевнена, що знання, якими озброїли викладачі своїх вихованців, є міцною запорукою успіш-
ного старту сьогоднішніх випускників.

Завдячуємо цьому улюбленим викладачам. Завдяки Вам, вашому злагодженому колективу лю-
дей, які завжди ставилися з розумінням і терпінням, були простими в спілкуванні та у відношенні 
до студентів, завдяки вашій праці й бажанню навчити нас я, напевно, і знайшла себе. Академії 
бажаємо яскравих звершень і процвітання, невичерпної енергії й жагучого наукового пошуку!

Озираючись на все пережите разом, хочеться побажати нам не втрачати амбіцій і наполе-
гливості, не втрачати віру в себе та в свої можливості. З впевненістю хочу заявити, що ми гідні 
звання фахівців своєї справи.

від імені батьків Лідія Стадник
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НАУКОВА ЗВИТЯГА ЕКОНОМІСТІВ
24-25 березня 2016 року на базі Київського національного економічного універ-

ситету імені Вадима Гетьмана відбувся ΙΙ тур Все ук ра їнсь кого конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з 
напрямку  “Економіка та управління підприємствами”.

На конкурсі було розглянуто 45 наукових робіт, в яких досліджувались шляхи 
удосконалення та модернізації підприємства, і підвищення його конкурентоспро-
можності за рахунок впровадження інноваційних технологій у виробництво, роз-
ширення діяльності підприємства та сегмента ринку збуту, і підвищення рівня якіс-
них показників робочої сили. 

Від академії участь в конкурсі приймав участь студент напряму підготовки “Еконо-
міка підприємства” А. С. Ціляла, який  представив наукову роботу на тему “Імперативи 
забезпечення ефективного використання трудового потенціалу підприємства” (науко-
вий керівник: доцент Р. Л. Лупак). Слід відзначити, що доповідь студента академії ви-
кликала жваву дискусію як серед представників журі так і між учасниками форуму.

За результатами конкурсу Андрій Ціцяла нагороджений дипломом ІІ ступеня.

ОБГОВОРЕНО МОНЕТАРНУ ПОЛІТИКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року 
в академії відбулася 
зустріч заступника 
Голови Національ-
ного банку України 
Дмитра Романовича 
Сологуба з представ-
никами професорсько-
викладацького складу, 
аспірантами та сту-
дентами вишу. 

Відкрив зустріч рек-
тор академії, професор 
П. О. Куцик, який приві-
тав високошановного гостя у стінах най-
старішого торговельно-економічного 
закладу України та побажав плідної нау-
кової дискусії з обговорення актуальних 
проблем фінансового ринку України. 

Після представлення Д. Р. Сологуб 
виступив із лекцією на тему “Моне-
тарна політика НБУ: від теорії до прак-
тики”. У доповіді Дмитро Романович 
розповів про нову монетарну політику 
НБУ – таргетування інфляції, перехід 
до якої заплановано до кінця поточного 
року. Цей режим монетарної політики 
спрямований на забезпечення цінової 
стабільності. Відповідно, ціль такої по-
літики НБУ – створити умови для упо-
вільнення інфляції до 12% у 2016 році 
і 5% у 2019 році. Для цього, як наголо-
сив представник центробанку, україн-
ському суспільству необхідно змінити 
фокус із курсу гривні на рівень цін. Та-
кож виконання інфляційної цілі немож-
ливо без незалежності центрального 
банку від впливу фіскальної політики. 

Заступник Голови НБУ зауважив, 
що така політика, спрямована на за-
безпечення цінової стабільності, не-
можлива у разі фіксації обмінного 
курсу національної валюти. “Фікса-
ція обмінного курсу була солодкою 
ілюзією стабільності, за яку Україна 
заплатила велику ціну і платить її до 
цього часу”, – зазначив Дмитро Ро-
манович. Багаторічна фіксація курсу 
гривні призвела до скорочення між-
народних резервів, втрати конку-
рентоспроможності вітчизняними 
виробниками на зовнішніх ринках і 
в решті-решт,до девальвації націо-
нальної валюти та стрімкого зрос-
тання цін у 2015 році.

На завершення лектор відповів на 
всі запитання викладачів, аспірантів 
і студентів академії, пов’язані з фі-
нансово-валютним ринком України, 
діяльністю Національного банку, мо-
нетарною та грошово-кредитною по-
літикою державного регулятора.

НАУКОВЕ ДОСЯГНЕННЯ 
ОБЛІКОВЦІВ

23 березня 2016 року на базі Київ-
ського національного торговельно-
економічного університету відбувся 
другий етап II туру Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт за напря-
мом “Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит”. До другого етапу II туру
Конкурсу, який проводився у формі на-
уково-практичної конференції, галузе-
вою комісією було допущено 40 науко-
вих робіт, автори яких є студентами 
33-х ВНЗ з 21 міста України. 

Від академії участь у науковому за-
ході взяла студентка магістратури спе-
ціальності “Облік і аудит” Р. О. Ткачук.

За результатами конкурсу Регіна 
Ткачук посіла ІІ місце та отримала ди-
плом ІІ ступеня за наукову роботу на 
тему “Облік у системі управління капі-
тальними інвестиціями підприємства” 
(наук. керівник: професор П. О. Куцик).

Актуально: 21 березня 2016 року на засіданні правління Укоопспілки (м. Київ) було заслухано звіт ректора академії, профе-
сора П. О. Куцика та начальник фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера академії Л. Т. Ясінська про фінансово-
господарську діяльність Львівської комерційної академії за 2015 рік.  За результатами обговорення звіту правління Укоопспілки 
визнала фінансово-господарську діяльність академії достатньо-ефективною.



5НАУКА

15-18 березня 2016 року к.е.н., доцент кафедри маркетингу академії 
І. В. Бойчук пройшла стажування за кордоном в Академічному товаристві 
Міхала Балудянського (м. Братислава, Словаччина) та отримала міжнарод-
ний сертифікат про стажування з інноваційних методів і підходів в освіті. 

Програмою наукового стажування передбачалась наступна аудиторна та са-
мостійна робота: участь із доповіддю на Міжнародній науково-практичній 
конференції “Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та 
практичні результати” на тему “Побудова системи маркетингу в Інтернеті” та 
публікація тез із досліджуваної проблематики в збірнику матеріалів конференції; 
науково-практична лекція представника Академічного співтовариства ім. Міхала 
Балудянського “Інноваційні підходи і методи в європейській освіті”; вивчення 
європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу.

30 березня 2016 року науковим товариством молодих 
вчених академії проведено засідання круглого столу на 
тему “Дисбаланс розвитку внутрішнього ринку України 
в умовах економічної нестабільності”. 
Участь у науковому форумі взяли молоді науковці не 

лише академії, а і ДУ “Інститут регіональних дослі-
джень імені М. І. Долішнього НАН України” та Львів-
ського національного університету імені Івана Франка. 

Відкрив засідання вітальним словом ректор академії, 
професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович 
привітав учасників і наголосив на необхідності запро-
вадження та проведення подібних наукових заходів у 
м. Львові за участю молодих вчених. З вітальним словом 
також виступили проректор з наукової роботи, професор 
Б. Б. Семак та голова наукового товариства молодих вчених 
академії, доцент О. О. Перепьолкіна.

На засіданні круглого столу виступили: заступник 
голови наукового товариства молодих вчених академії, 
к.е.н., доцент Р. Л. Лупак із доповіддю на тему “Пріори-
тети та засоби розвитку внутрішнього ринку України”; 
молодший науковий співробітник ДУ “Інститут регіо-
нальних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Укра-
їни” М. А. Бас-Юрчишин із доповіддю на тему “Регіо-
нальні ринки медичного страхування в Україні: виклики 
та перспективи”; заступник голови наукового товари-
ства молодих вчених академії, к.т.н., доцент О. З. Ми-

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 35.840.02

китин із доповіддю на тему “Особливості впроваджен-
ня інституту уповноваженого економічного оператора 
в Україні”; к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового 
обігу та кредиту Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка М. В. Рубаха із доповіддю на тему 
“Дисбаланси на фінансовому ринку та боргова безпека 
України”; к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем 
у менеджменті академії І. І. Тучковська із доповіддю на 
тему “Особливості моделювання фондового портфеля 
інвестора в умовах економічної нестабільності країни”; 
к.ю.н., старший викладач кафедри теорії держави і пра-
ва академії Л. І. Скреклі із доповіддю на тему “Безробіт-
тя та низький рівень життя населення як наслідок дис-
балансу розвитку внутрішнього ринку України”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 09.03.2016 року № 241 “Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціа-
лізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року” продовжено 
діяльність спеціалізованої вченої ради академії К 35.840.02 
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дис-
ертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальностями 05.18.08 “Товарознавство непро-
довольчих товарів” та 05.18.15 “Товарознавство харчових 
продуктів” строком на два роки.

До складу ради увійшли 15 осіб, серед яких вчені ака-
демії: д.т.н., професор І. В. Сирохман (голова ради); д.т.н., 
професор Н. І. Доманцевич (заступник голови); к.т.н., до-
цент Т. М. Лозова (вчений секретар); к.т.н., професор 
М. С. Беднарчук; к.т.н., доцент В. В. Гаврилишин; д.т.н., 
професор І. В. Ємченко; д.т.н., професор І. М. Ощипок; 
д.т.н., професор Л. В. Пелик; к.т.н., доцент Л. І. Решетило; 
д.т.н., професор Б. Д. Семак;  д.т.н., професор Б. П. Яци-
шин, а також представники інших наукових шкіл: д.т.н., 
професор Л. І. Байдакова (Луцький національний техніч-

ний університет); к.т.н., професор Н. Д. Креденець (Львів-
ський коледж легкої промисловості Київського національ-
ного університету технологій та дизайну); к.т.н., професор 
Н. В. Омельченко (Полтавський університет економіки і 
торгівлі); д.т.н., професор О. В. Сидоренко (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет); к.т.н., 
доцент О. П. Юдічева (Полтавський університет економіки 
і торгівлі).

ЕКОНОМІЧНУ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕНО МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ АКАДЕМІЇ

СТАЖУВАННЯСТАЖУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМЗА КОРДОНОМ
СТАЖУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ
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НОВІ ЗАВДАННЯ І ВИКЛИКИ ОБГОВОРЕНО
НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

5 лютого та 18 березня 2016 року відбулися засідан-
ня вченої ради академії, на яких розглянуто питання, 
пов’язані з освітньою, навчальною та науковою діяль-
ністю навчального закладу.

5 лютого відбулося перше засідання вченої ради у ка-
лендарному році, на якому підбито підсумки 2015 року та 
визначено основні пріоритети на 2016 рік.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 
2015 рік і завдання вчених академії на 2016 рік вчена рада 
заслухала інформацію проректора з наукової роботи, профе-
сора Б. Б. Семака. У виступі Богдан Богданович відзначив, 
що за підсумками 2015 року викладачами академії опублі-
ковано 1223 наукові праці, що на 51 % більше від кількості 
публікацій 2014 року. Загалом вченими академії у 2015 році 
опубліковано 119 статей у виданнях, індексованих у між-
народних наукометричних базах. Опубліковано 19 одно-
осібних монографій, а також 36 розділів у монографіях. У 
звітному році захищено рекордну кількість дисертаційних 
робіт: 6 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

З інформацією про підготовку науково-педагогічних 
кадрів в аспірантурі та докторантурі академії  виступив 
проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У ви-
ступі він відзначив, що у 2015 році в аспірантуру прийнято 
121 особу, а 25 – завершили навчання.  Станом на кінець 
року в академії навчалося 211 аспірантів та здобувачів. Та-
кож Богданом Богдановичем наголошено, що затверджено 
нові правила прийому в аспірантуру академії на 2016 рік 
відповідно до нових вимог МОНУ.

З інформацією щодо проведення заходів з профорієнта-
ційної роботи та організації набору у 2016 році виступили 
директор Інституту та декани факультетів, які доповіли про 
виконану роботу й основні заходи, які будуть реалізовані до 
завершення реєстрації ЗНО.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про 
фінансово-господарську діяльність академії в 2015 році та на-
прями її здійснення у 2016 році; розгляд і затвердження тем 
дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії; про затвердження акредитаційної справи за напря-
мом підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія”.

На завершення засідання секретар вченої ради, профе-
сор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх із планом роботи 
вченої ради академії на другий семестр 2015 – 2016 н.р.

18 березня розпочалось засідання з вручення ректором 
академії, професором П. О. Куциком Почесної Грамоти 
Укоопспілки професору кафедри аудиту, аналізу та оподат-
кування Б. В. Гриніву.

Про завдання кафедр академії щодо розроблення та за-
провадження з 1 вересня 2016 року освітніх програм і на-
вчальних планів із підготовки здобувачів вищої освіти за 
новими ліцензійними умовами доповіла перший проректор 
академії, доцент М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна 
наголосила на основних особливостях нових вимог та від-
значила основні завдання кафедри при підготовці освітніх 
програм до нового навчального року. Після виступу першо-
го проректора в обговоренні даного питання взяли участь 
професор П. О. Куцик, А. І. Пілявський та В. О. Шевчук.

З інформацією про результати розробки дистанційних 
курсів виступив проректор з науково-педагогічної роботи, 
професор С. В. Скибінський, який відзначив, що розробле-
но більше 60 % дистанційних курсів від кількості навчаль-
них дисциплін, як цього вимагають нові умови ліцензуван-
ня. У виступі Станіслав Володимирович відзначив схвальні 
відгуки студентів академії про роботу з дистанційними 
курсами. Проте, проректором у виступі наголошено на пев-
них недоліках, які полягають в тому, що викладачі академії 
не встигають із розробкою дистанційних курсів у зв’язку з 
динамічністю навчальних дисциплін у навчальних планах і 
відкриттям нових спеціальностей.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухва-
лила: активізувати роботу з розробки дистанційних курсів і 
пошуку нових підходів роботи над ними на кафедрах, відпо-
відних організаційних форм і методів їх здійснення.

З інформацією про хід виконання заходів із профорієнта-
ційної роботи та організації набору студентів у 2016 році ви-
ступили директор Інституту економіки та фінансів і декани 
факультетів. У виступах відзначено, що за профорієнтацій-
ними групами проведено ряд рекламно-організаційних за-
ходів з метою підвищення рейтингу академії та підготовки 
до проведення набору на наступний навчальний рік.

Заслухавши інформацію виступаючих, вчена рада ухва-
лила: директорам інститутів, деканам факультетів і завід-
увачам кафедр забезпечити у повному обсязі виконання за-
ходів із проведення профорієнтаційної роботи й організації 
набору студентів у 2016 році; забезпечити наявність комп-
лекту інформаційних матеріалів про академію, інститути, 
факультети та спеціальності  для розсилки у заклади, що 
можуть сприяти залученню студентів з-за кордону

Також на засіданні членами вченої ради заслухано ін-
формацію про нові вимоги щодо присвоєння вчених звань 
професора і доцента та про роботу видавництва академії та 
затвердження плану видання навчально-методичної літера-
тури у 2016 році.

Ректор академії, професор П. О. КуцикРектор академії, професор П. О. Куцик
вручає Почесну Грамоту професору Б. В. Гринівувручає Почесну Грамоту професору Б. В. Гриніву

Важливо: 10 березня 2016 року відбулися треті збори 
другого скликання Ради Спілки споживчих товариств Рів-
ненської області, а 15 березня 2016 року – треті збори Ради 
Споживспілки Львівської області у яких взяв участь ректор 
академії, професор П. О. Куцик. На зборах ректор акценту-
вав увагу на необхідності перегляду умов співпраці підпри-
ємств системи з академією, через формування навчальних 
планів, що дасть змогу здійснювати підготовку фахівців за 
сучасними вимогами роботодавців, а також впровадження 
у практику діяльності наукових розробок вчених академії, 
що обумовлюється вимогами ринку.

 актуально!
31 березня 2016 року в Києві відбулись треті збори Ради 

Укоопспілки другого скликання у якій взяв участь член збо-
рів, ректор академії, професор П. О. Куцик.
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СТУДЕНТИ АКАДЕМІЇ НАВЧАЮТЬСЯ У ВРОЦЛАВІ
Відповідно до угоди про співро-

бітництво між Львівською комер-
ційною академією та Економічним 
університетом у Вроцлаві (Республі-
ка Польща) з початку ІІ семестру 
2015-2016 навчального року студен-
ти академії Юліан Коваль, Роман 
Труш, Софія Дзюба (спеціальність 
“Міжнародні економічні відносини” 
та Валерія Шиліна (спеціальність 
“Готельна та ресторанна справа”) 
паралельно навчатимуться і у Вроц-
лавському університеті. 

“Цікавою і захоплюючою стала для 
нас участь у міжнародній програмі об-
міну студентського обміну, в якій ми 
взяли участь завдяки академії. Мрія 
навчатися за кордоном  стала  для нас 
реальністю. Зараз, ми навчаємось у 
Вроцлавському Економічному Уні-
верситеті. Навчатись тут надзвичайно 
цікаво. Перш за все, варто сказати, що 
у нас була змога самостійно обирати 

предмети, які  ми хотіли вивчати. Лек-
ції читають на англійській мові, що 
дає змогу покращити свій рівень знать 
та практикуватись у спілкуванні іно-
земною мовою.  Крім того, у кожного 
з нас є змога записатись на безкоштов-
ні курси польської мови. Звичайно, 

крім навчання ми отримали масу по-
зитивних вражень та безліч нових зна-
йомств. Щотижня для студентів орга-
нізовують різні цікаві заходи, такі як: 
екскурсії, вечірки, відвідування музе-
їв та театрів” – зазначають учасники 
програми від академії.

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕРІВ

Ірина Гаджало,
студентка коледжу, учасниця тренінгу

– На тренінгах всі учасники мали змогу дізнатись 
більш детально про діяльність студентського само-
врядування різних вищих навчальних закладів Захід-
ного регіону України. Студенти могли ставити питан-
ня, на яких тренери залюбки давали відповіді. Одним 
із тренерів була Ольга Криворучко – представник Мі-
ністерства освіти і науки України.

26-27 березня 2016 року на базі 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка від-
булися тренінги для органів сту-
дентського самоврядування та 
активних студентів ВНЗ Львів-
ської, Закарпатської, Волинської, 
Івано-Франківської, Чернівецької 
областей.

студентського самоврядування на ор-
ганізацію навчального процесу і якість 
освіти, участю студентських самовряд-
них організацій в управлінні ВНЗ.

Окрім того, під час тренінгу йшло-
ся про формування стратегічних і 
тактичних завдань на 2016 рік, необ-
хідних для активного розвитку орга-
нів студентського самоврядування, 
та затвердження нових положень про 
діяльність студентських самоврядних 
організацій.

Луцький кооперативний коледж 
Львівської комерційної академії пред-
ставляли Ірина Гаджало та Яна 
Байбула, активні учасниці студент-
ського самоврядування коледжу.

Студентські лідери взяли участь 
в обговоренні актуальних питань, 
пов’язаних із  правовими й організа-
ційними аспектами діяльності сту-
дентського самоврядування у вищому 
навчальному закладі, впливом органів 

МІС МКТЕК  2016

Олександра Маріян,Олександра Маріян,
володарка титулу “Міс МКТЕК – 2016”володарка титулу “Міс МКТЕК – 2016”

– Вже другий рік я навчаюся в Мука-
чівському кооперативному торговель-
но-економічному коледжі Навчально-
наукового комплексу “Академія”, де 
мрією мого професійного майбутнього 
стала митна справа. 

Цьогоріч я зважилася стати учасни-
цею конкурсу “Міс колледжу” не тіль-
ки для того, щоб залишилися спогади 
про студентське життя, але й тому, що 
хотілося побороти свій страх перед пу-

блікою, навчитися презентувати себе. 
Програма конкурсу включала в себе 
чотири виходи: представлення влас-
ного таланту, вихід в національному 
вбранні, у спортивному одязі та дефі-
ле у вечірніх сукнях. Глядачі підтри-
мували нас оплесками і це додавало 
впевненості в собі. Тож журі, у складі 
якого медійники, приватні підприємці 
та випускники коледжу зробило свій 
справедливий вердикт в десяти номі-
націях, враховуючи родзинки кожної 
учасниці.
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НА ШЛЯХУ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

25 лютого 2016 року в академії відбувся науково-педагогічний семінар на 
тему “Дистанційні курси: від форми до змісту (на шляху до компетенційно-
орієнтованого навчального процесу)”, організований кафедрою міжнародних 
економічних відносин. 

інтерпретацію відомих моделей від-
критої економіки, статистичні розра-
хунки та економетричні оцінки, пред-
ставлення аналітичних конструкцій у 
структурованому вигляді, вміння вести 
предметну дискусію тощо. Дистанцій-
на платформа MOODLE полегшує ін-
формаційне забезпечення навчального 
процесу і дозволяє краще використан-
ня всіх необхідних ресурсів, включно з 
часом студента і викладача.  

Під час роботи семінару відбувся 
корисний обмін думками щодо прак-
тичних напрямів реалізації стратегії 
ректорату академії, яка передбачає 
ширше використання платформи дис-
танційних курсів MOODLE. 

Лектор семінару завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин, 
професор В. О. Шевчук познайомив 
присутніх з власним баченням викорис-
тання платформи дистанційних курсів 
MOODLE для організації вивчення 
дисципліни “Міжнародні економічні 
відносини”. У виступі наголосили на 
практичних підходах щодо формуван-
ня компетенційного набору сучасного 
економіста-міжнародника на підставі 
опрацювання актуальних проблем сві-
тової економіки та економічного життя 
сучасної України. Основою компетен-
ційно-орієнтованого навчального про-
цесу названо опрацювання проблемно-
орієнтованих завдань, що поєднують 

В межах програми Erasmus+, сту-
дентка II курсу юридичного факуль-
тету академії Маріанна Войтович 
впродовж цього семестру навчати-
меться в Університеті Дебрецену 
(Угорщина), який є одним із найста-
ріших (1538 року заснування) та най-
відоміших університетів країни.
Відповідно до умов програми, іно-

земні студенти навчаються англій-
ською мовою та повинні пройти 
пройти екзаменаційний період з тих 
дисциплін, які вивчав протягом одно-
го семестру в університеті. Родзин-
кою такого навчання є те, що сту-
дента впродовж терміну навчання 
університет забезпечує стипендією.

“У кожного студента, який приїхав 
за програмою Erasmus+ є закріплена 
людина, яка допомагає йому протягом 
усього семестру. Він зустрічає вас у 
місті, показує де знаходиться гуртожи-
ток, відділ факультету, проводить екс-
курсію по місту. Слід відзначити, що 
керівництво університету організовує 
безліч подорожей у найвідоміші ку-
точки Європи.

Мешканці гуртожитку, де я прожи-
ваю, культурно різноманітні. Є багато 
людей з Іспанії, Туреччини, України, 
Португалії та Китаю. Кухня на поверсі 
спільна, проте у кожного в кімнаті є влас-
ний холодильник, мікрохвильова піч, 
душ, а також кабель мережевого зв’язку.

Особливістю навчання в університеті 
є те, що на базі самостійного вивчення 
матеріалу, перед кожною лекцією сту-
дент повинен підготуватися, щоб мати 
змогу дискутувати. З кожної дисципліни 
студенти в кінці семестру здають іспит.

Не зважаючи на те, що Дебрецен – 
маленьке місто, але воно дає змогу 
добре провести дозвілля. У місті є зо-
опарк, ботанічний сад, парки, церкви, 
торгові центри з кінотеатром, а також 
нічні клуби” – зазначає Маріанна.

НАШІ СТУДЕНТИ НАШІ СТУДЕНТИ 
НАВЧАЮТЬСЯНАВЧАЮТЬСЯ
В УГОРЩИНІВ УГОРЩИНІ

НАШІ СТУДЕНТИ 
НАВЧАЮТЬСЯ
В УГОРЩИНІ

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СИРІТ
Нещодавно адміністрація та сту-

денти Рівненського кооперативного 
економіко-правового коледжу На-
вчально-наукового комплексу “Ака-
демія”, а також активні учасники 
дискусійного клубу “Людина, духо-
вність, мораль”  провели благодій-
ну акцію для дітей-сиріт дитячого 
будинку  “Малятко” у м. Рівне. 

Найактивнішими  у проведен-
ні акції були студенти груп тех-
нологічного відділення разом з 
класними керівниками Євгенією 
Василівною Петрук та Ольгою Юрі-
ївною Кравець на чолі з директо-
ром коледжу Степаном Івановичом 
Добридником.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
НОВІ ПІДХОДИ І НАПРЯМИ

Кожного навчального року студен-
ти академії, відбуваючи на практику 
отримають відповідне методичне 
забезпечення, яке постійно вдоскона-
люється відповідно до затвердженої 
концепції, що відображає реалії роз-
витку освіти її орієнтування на со-
ціально-особистісні та професійні 
компетенції, вимоги роботодавців до 
випускників, насамперед підвищені у 
практичній підготовці.
Для того, щоб крокувати в ногу з 

часом, нещодавно в академії відбувся 
науково-педагогічний семінар на тему 
“Оптимізування складових і забезпе-
чення якості практичної підготовки 
студентів для підвищення конкурент-
ності освітньої послуги академії”.

Відкрив науковий захід вітальним 
словом ректор академії, професор 
П. О. Куцик, який наголосив на необ-
хідності відповідати вимогам часу та 

ГОРИТЬ СВІЧА І ПАМ’ЯТІ СЛЬОЗА…
19 лютого 2016 року в Тернопільському кооперативному тор-

говельно-економічному колежі Навчально-наукового комплексу
“Академія” щирою молитвою вшанували пам’ять наймолодшо-
го Героя України, студента коледжу Назарія Войтовича та всіх 
Героїв Небесної Сотні.
На прохання дирекції коледжу відбулася поминальна панахида, 

яку очолив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький 
Нестор. Віддати шану Герою зібралися рідні, друзі Назарія, викла-
дачі, студенти та тернополяни. 

21 березня студенти коледжу переглянули фільм-cпогад “Люди. Май-
дан. Герої” виробництва телеканалу ІНТБ. Презентували роботу автор 
сценарію Олена Герасименко та режисер Надія  Калінчук. Фільм присвя-
чений хлопцям з Тернопільщини, яким судилося залишитися у пам’яті 
поколінь Героями Небесної Сотні. Це Назарій Войтович, Устим Голо-
днюк, Олександр Капінос, Ігор Костенко  і Тарас Слободян.  

Кінострічка про молодих, сміливих, життєрадісних хлопців, мріям 
котрих вже не судилося здійснитися. Фільм-спогад із глибоким по-

вчальним змістом, зворушує до сліз, до болю в 
серці, спонукає замислитися, як важливо цінувати 
кожну хвилину життя.

Хай пам’ять про всіх Героїв згуртує нас, дасть 
силу та волю, мудрість і наснагу бути господарями 
на власній землі.

“Тарас  Шевченко. Такий великий, що бути вільним не 
можна. Як Україна. Як світ.”  

Такими словами розпочалися Шевченківські дні в Івано-
Франківському фінансово-комерційному кооперативному 
коледжі імені С. Граната Навчально-наукового комплексу 
“Академія”. Щороку студенти разом зі своїми викладачами-
наставниками перегортають сторінки життя, творчості та 
величі Кобзаря.

ефективніше налагодити співпрацю з 
базами практики, які очолюють випус-
кники нашого навчального закладу. 

З інформацією про нові підходи до 
практики за магістерськими програма-
ми та їх методичного забезпечення до-
повів проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор С. В. Скибінський. 

Пропозиції першого проректора, 
доцента М. Ю. Барни, директора Ін-
ституту економіки і фінансів, доцента 
Т. О. Герасименко, декана юридичного 
факультету, доцента О. С. Котухи, за-
відувачів випускових кафедр, профе-
сора І. В. Ємченко, професора І. В. Си-
рохмана, професора О. І. Копилюк, 
професора Ю. А. Дайновського, про-
фесора В. І. Бачинського, завідувача 

практики І. Ф. Ланиці та інших стосу-
валися магістерських практик конкрет-
них спеціальностей академії. 

Внаслідок загальної дискусії виро-
блено принципово новий підхід до ма-
гістерської практики, який підвищить 
конкурентність випускників академії 
на ринку праці і сприятиме їх працев-
лаштуванню. 

Також, у новій концепції практику-
вання враховано низку змін, що від-
булися у магістерських програмах: на-
половину збільшено термін навчання, 
появилися нові організаційні форми 
практики (позакредитна), онлайн-прак-
тики,  практики у компаніях і фірмах за 
кордоном, поєднання практикування на 
фірмі з працевлаштуванням.

ПРОВІСНИК ДОЛІ ПРОВІСНИК ДОЛІ 
УКРАЇНИУКРАЇНИ

Шевченко – це не тільки те, що вивчають, а й те, чим 
живуть. Саме тому у стінах нашого навчального закладу 
впродовж дня звучали твори Шевченка – було організова-
но “Поетичний марафон”, у якому взяли участь  499 читців: 
студентів, педагогів і працівників. Учасники марафону    з  
власних “Кобзарів” читали улюблені поезії, поеми.   Коло-
рит  цього  дійства підсилювався   різнобарвними   вишиван-
ками, бо   у ці дні проводилась традиційна акція   “Коледж 
у вишиванках”. Кожна група бажала якнайкраще себе пре-
зентувати.

Особливо відзначилися  студентські групи, де куратора-
ми є викладачі Грицак Г. О., Касько Н. Р., Рожко А. Б., Мар-
ченко Л. М., Карач Я. П., Островська Г. І., Мосюрчак В. М., 
Полюк М. І., Фельцан Т. О. та інші.

Тарас Шевченко із тих, кого ми називаємо провісником 
нового життя, народним пророком, титаном духу. Саме та-
ким постав Кобзар перед нами в літературно-музичній ком-
позиції “Провісник долі України”.

Минають віки, стираються написи на камені,тліють кни-
ги, руйнуються будівлі, але слово Шевченка – живе і вічне. 
Бо слово великого Кобзаря є кодексом честі й совісті кожно-
го українця.

ПРОВІСНИК ДОЛІ 
УКРАЇНИ
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Нещодавно на базі академії вперше відбулося засідання Ради Наукового 
товариства імені Шевченка, в якому взяли участь 52 учасника. 

Засідання відкрив Голова НТШ – член-кореспондент НАН України, професор 
Роман Кушнір. 

З вітальним словом до присутніх звернувся ректор академії, голова економіч-
ної комісії НТШ, професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович висловив 
впевненість щодо плідної праці засідання ради НТШ, побажав її членам доброго 
здоров’я та успіхів на ниві наукової праці. 

На порядок денний було винесено два питання: 1. Франкознавча проблема-
тика в інституті Івана Франка НАН України (доповідач – член-кореспондент 
НАН України, професор Євген Нахлік); 2. Про завдання секцій і комісій НТШ у 
світлі підготовки та відзначення 160-річного ювілею Івана Франка, 150-річного 
ювілею Михайла Грушевського та інших визначних ювілейних дат (доповідач – 
професор Степан Гелей).

Родзинкою заходу стало вручення членських квитків Наукового товари-
ства імені Шевченка викладачам академії: професору Г. І. Башнянину, доценту 
О. О. Сухому, доценту Р. В. Бойку та доценту І. Р. Чуй.

БОРІТЕСЯ  ПОБОРЕТЕ! ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!

Патриція Павлів,
заступник голови студентського 

самоврядування ЛККЕП

– В одних людей березень асоцію-
ється з 8 березням, а в мене з великим 
творцем Т. Г. Шевченком. Саме він є 
відданим сином нашої України. Він 
прославив не тільки себе, але й усю 
нашу державу. тому вшанувати цю 
персону повинен кожен, хто вважає 
себе українцем. Шевченко змінює 
погляд людини навіть на прості речі. 
важко уявити як проста людина могла 
пройти великий шлях від кріпака до 
відомого письменника. Здається, що 
звичайній людині таке не під силу.

14 березня 2016 року в актовій залі 
академії відбулася урочиста акаде-
мія, присвячена 202-річниці з дня на-
родження Тараса Шевченка. 

Розпочався захід вступним словом 
проректора з навчально-виховної робо-
ти академії, професора С. Д. Гелея. У 
виступі Степан Дмитрович відзначив, 
що сьогодні ми зібралися в цій урочис-
тій залі для того, щоб ще раз звірити 

свої погляди і дії з геніальними думками 
Тараса Шевченка. Проректор наголо-
сив, що кожне Шевченкове слово є акту-
альне сьогодні. А “Заповіт” Кобзаря – це 
символ незламного духу, вікової бороть-
би за незалежність нашої держави.

До слова про Тараса Шевченка був за-
прошений проректор Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка, 
д.ф.н., професор Ярослав Герасим. 

У виконанні народного артиста 
України, лауреата Національної премії 
ім. Тараса Шевченка, Богдана Козака 
прозвучала поема “І мертвим, і жи-
вим, і ненарожденним землякам моїм 
в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє”. 

Знову лунає слово Тараса Шевченка. 
Артист Львівського академічного теа-
тру імені Леся Курбаса Ярослав Федор-
чук декламував вірш “Холодний яр”. 

Концертну програму розпочав 
Львівський камерний оркестр “Аніма” 
(художні керівники: Павло Гриньо та 
Вадим Бриж). 

Щорічною родзинкою свята є декла-
мування творів Т. Шевченка студентами 
академії. Свою сценічну майстерність 
продемонстрували Софія Кондрич 
“Якби ви знали, паничі...” та Андріяна 
Ядзвінська (уривок з поеми “Кавказ”).

Завершальним акордом в урочистій 
академії став виступ колективів акаде-
мії: Народної хорової капели “Мрія” 
(художній керівник та диригент Ва-
силь Долішний, хормейстер Оксана 
Долішна) та Народної капели банду-
ристок “Галичанка” (художній керів-
ник Руслана Дробот, концертмейстер 
Мирослава Медвецька).

Галина Вусик

ЗАСІДАННЯ РАДИ НАУКОВОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКАТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
ЗАСІДАННЯ РАДИ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
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ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
Нещодавно між Луцьким кооперативним  коледжем Львів-

ської комерційної академії та Волинською крайовою організа-
цією Всеукраїнського товариства “Просвіта” укладено договір 
про співпрацю, який підписали директор коледжу Н. С. Стріль-
чук та заступник Голови Волинської крайової організації Все-
українського товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка,
доцент В. В. Петрович.

Умови договору передбачають організацію та проведення 
спільних наукових конференцій та семінарів, запрошення деле-
гацій у зв’язку з видатними подіями та датами в житті держави, 
обмін друкованою продукцією для формування фондів бібліотек, 
обмін досвідом, використання новітніх інформаційних техноло-
гій у навчально-виховному та науковому процесі, спільне про-
ведення спортивно-оздоровчих та культурно-просвітницьких 
програм, обмін публікаціями, підготовку спільних проектів для 
фінансування національними та міжнародними фондами. 

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

“На навчання з новими силами та новими ідеями”, – саме 
таку позицію продемонстрували студенти спеціальності “Пра-
вознавство” Рівненського кооперативного економіко-право-
вого коледжу Навчально-наукового комплексу“Академія”.

Майбутні спеціалісти на даному етапі є учасниками Коор-
динаційної ради молодих юристів при Головному територі-
альному управлінні юстиції в Рівненській області, яка має на 
меті формування у студентів-юристів високої правової свідо-
мості та соціальної активності.

Нещодавно О. С. Романюк, В. С. Тирак, М. В. Полюхович, 
В. А. Зінчук, О. І. Новосілецька, О. А. Петрушин побували на 
черговій сесії Рівненської районної ради та на власний розсуд 
оцінили роботу такого органу .

С. І. Прокопюк та інші цілеспрямовані студенти планують 
проведення лекцій в загальноосвітніх школах Рівного на те-
матику щодо відповідальності неповнолітніх.

За підтримки Координаційної ради, та саме через такі за-
ходи, нашим студентам вдається підвищити власний рівень 
якості теоретичих і практичних вмінь та навичок , та що не 
менш важливо, підвищити рівень правових знань населення.

РЕКТОР АКАДЕМІЇ ЗАВІТАВ У ТКТЕК
29 березня 2016 року на базі Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу Навчально-наукового комп-
лексу “Академія” відбулася зустріч ректора академії, професора  
Петра Олексійовича Куцика зі студентами коледжу зі спеціаль-
ностей   “Фінанси і кредит”, “Бухгалтерський облік” та “Товароз-
навство та комерційна діяльність”.

На зустрічі ректор академії розповів про навчально-науко-
ві досягнення професорсько-викладацького складу та студентів 
академії впродовж останніх років, а також про основні переваги 
навчання  в одному з найстаріших торговельно-економічних за-
кладів України.

МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
НАГОРОДИВ МЕДАЛЛЮ 
АСПІРАНТА АКАДЕМІЇ

Нещодавно Міністр оборони України, Генерал армії України Степан
Полторак нагородив українських волонтерів відзнаками Міністерства оборони 
України, серед яких аспіранта академії Олександра Куклишина. 

Молодому науковцю вручено медаль “За сприяння Збройним Силам
України”, із занесенням в особову справу.

Слід відзначити, що це не перша нагорода Олександра: до Дня Незалежності
України йому було вручено Подяку Міністра Оборони України.
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Практика для студентів Мукачівського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу Навчально-наукового 
комплексу “Академія” – важливий крок в опануванні май-
бутньою професією, тому підготовка до її проходження за-
вжди ретельно планується. Цього разу підсумки набутих 
практичних умінь вирішили провести дещо незвично – 

у формі конкурсу “Форт супермаркет”.  Місцем прове-
дення став супермаркет “Кошик-24”. До послуг студентів 
власники надали всю торговельну залу. В командній грі 
змагалися три групи майбутніх товарознавців-комерсантів. 

Цікаві конкурсні завдання пропонувалися не тільки 
учасникам, а й вболівальникам – викладачам та студентам. 
Серед завдань були і загадки, і нестандартні ситуації про-
фесійного спрямування. Поки вболівальники змагались у 
“інтелектуальному батлі”, гравці вправно проходили етап 
за етапом: визначали асортимент товару, його розміщення, 
попит, цінову політику тощо. До участі у конкурсі долу-
чалися й продавці супермаркету. До речі, покупці теж не 
залишались осторонь: спостерігали за вправною роботою 
студентів, питали порад щодо придбання товарів, співпе-
реживали разом зі студентами.  

Найкращу команду привітали із заслуженою перемо-
гою, а всім учасникам побажали хорошого настрою, кре-
ативності й творчого потенціалу в підготовці до наступної 
практики.

Юліана Фенчак,
студентка коледжу

ПЕРЕШКОДИ ПОДОЛАНОПЕРЕШКОДИ ПОДОЛАНОПЕРЕШКОДИ ПОДОЛАНО

30 березня 2016 року до Тернопільського кооператив-
ного торговельно-економічного коледжу Навчально-на-
укового комплексу “Академія” завітали іноземні гості – 
слухачі  підготовчих курсів ТНТУ ім. І. Пулюя. Зустріч 
проведена для  удосконалення володіння іноземними мо-
вами у живому спілкуванні. 

Студенти коледжу провели для гостей віртуальну екс-
курсію “Файним містом” – “20 steps, to fall in love with 
Ternopil”. Розповіли про обрані спеціальності, традиції ко-
леджу та студентське життя.

В свою чергу, гості коледжу зробили музичний подару-
нок – заспівали українську пісню “Повіяв вітер степовий”. 
А ще розповіли про себе, своїх рідних,  про свої країни: Ма-
рокко, Ірак, Республіка Конго, Єгипет, Франція, Йорданія.

WELCOME У ТКТЕКWELCOME У ТКТЕКWELCOME У ТКТЕК

УРОЧИСТЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ УКРАЇНИ

 актуально!
У березні на базі академії проходи-

ли тернінги для працівників  Львів-
ської міської ради, що пов’язані з 
впровадженням у структурних підроз-
ділах міської ради програмного про-
дукту “Єдина інформаційна система 
управління місцевим бюджетом”

10 березня 2016 року перед Львів-
ською міською Радою студенти акаде-
мії спільно з львів’янами та гостями 
міста, взяли участь у виконанні гімну 
“Ще не вмерла України” присвячено-
му 151-ій річниці від дня першого пу-
блічного виконання Державного гімну 
України.


