
Пропонуємо переглянути відеоролики про університет на 

 актуально 
У 2016 році до університету на 

здобуття фаху за всіма освітніми рів-
нями всіх форм навчання зарахова-
но 1360 осіб, у тому числі:

– для здобуття освітнього рівня
бакалавра – 784 особи;

– для здобуття освітнього рівня
магістр та спеціаліст – 576 осіб.

СТУДЕНТСЬКИЙСТУДЕНТСЬКИЙ
МЕРИДІАНМЕРИДІАН

№ 4 (63) 
2016 рік

ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГОГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СТУДЕНТСЬКИЙ
МЕРИДІАН

НАСТАВ ЧУДОВИЙ ЧАС СТУДЕНТСТВА
1 вересня 2016 року в актовій залі відбулася урочиста посвята в студенти Львівського торговельно-економічного 

університету. Відкрив захід проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей. 
Захід розпочався вшануванням хвилиною мовчання за загиблими героями Небесної сотні та учасників АТО, серед 

яких випускники університету Дмитро Кузьмін та Тарас Брус, які героїчно загинули, захищаючи нашу незалежність. 
У вступному слові Степан Дмтрович 

відзначив, що кожен рік наш навчальний 
заклад відзначає Посвяту в студенти як 
найбільшу подію. Проте сьогодні вона 
є особливою. 7 березня 2016 року випо-
внилося 200 років від часу заснування 
Львівського торговельно-економічно-
го університету – найстарішого торго-
вельно-економічного закладу України. 
Саме 200 років тому австрійський цісар 
Франц І своїм декретом, підписаним у 
Мілані, зобов’язав Крайовий уряд Га-
личини відкрити у Львові Цісарсько-
королівську реальну школу з торговель-
ним спрямуванням. Є ще одна причина 
вважати сьогоднішню посвяту першо-
курсників особливим. Адже 15 квітня 
2016 року навчальний заклад отримав 
новий статус університету і нову, чотир-
надцяту за рахунком назву.

Після урочистого відкриття заходу з 
вітальним словом виступив ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. Він 
привітав усіх присутніх із урочистим 
і хвилюючим святом, із якого почина-
ється незвіданий шлях до нових звер-
шень. У виступі Петро Олексійович 
по-особливому звернувся до першокурс-
ників університету, відзначивши, що для 
них настав чудовий час студентства, пе-
ріод інтелектуального та особистісного 
зростання, нових звершень і відкриттів.

З вітальними словами також висту-
пили народний депутат України Окса-
на Василівна Юринець та комерційний 
директор гіпермаркету “Епіцентр К” 
Олександр Джумберович Хасія.

Народний депутат акцентувала ува-
гу на тому, що наш виш має актуальну 
назву, адже торгівля найбільше спри-
яє зміцненню зв’язків між держава-
ми. Звертаючись до першокурсників, 
Оксана Василівна закликала, не втра-
чати ані часу, ані можливостей і напо-
легливо працювати над собою.

О. Д. Хасія під час виступу зазна-
чив, що приємно бути в колі універси-
тетського колективу, адже засновники 
компанії “Епіцентр К” є випускниками 
саме Львівського торговельно-еконо-
мічного університету. Звертаючись до 
першокурсників, наголосив на тому, 
що потрібно здобувати знання, оскіль-
ки це є інвестицією у власне майбутнє. 

Від імені викладачів першокурсників 
та гостей свята привітав завідувач кафе-
дри теорії держави та права, доктор по-
літичних наук, професор І. Я. Вдовичин. 

У свою чергу, магістрантка універси-
тету Олександра Ткаченко виголосила 
привітання і звернулася до ректора уні-
верситету з проханням передати сим-
волічний ключ знань студентці І курсу 
Тетяні Непрелюк. Після урочистої пе-
редачі ключа Тетяна подякувала бать-
кам та шкільним вчителям за терпіння 
та допомогу. Висловила впевненість, 
що саме тут, в одному з найстаріших 
торговельних вузів – Львівському тор-
говельно-економічному університеті –
відкрита дорога до знань високого 
рівня. Від імені першокурсників вона 
пообіцяла з гідністю нести звання сту-
дента університету, стати фахівцями 
своєї справи на благо України.

Народний депутат України Народний депутат України 
О. В. ЮринецьО. В. Юринець
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Гергель Вадим, голова Студентської ради ЛКК ЛТЕУ
– Впродовж цього навчального року я сподіваюсь здобути ще більше практичних та фахових 

вмінь і навичок як майбутній технік-технолог. Для мене це важливо тим, що коли я прийду на 
практику,  то з гордістю зміг би сказати, що у нашому коледжі працюють хороші педагоги, які допо-
могають студентам стати кваліфікованими спеціалістами та розпочати свою професійну кар’єру. А, 
як голова Студентської ради, сподіваюсь ще більше згуртувати студентський колектив, щоб кожен 
у студраді міг розкрити свій потенціал та реалізувати свої сили у різноманітних проектах. Усім сту-
дентам бажаю незабутніх миттєвостей студентського життя, впевненості у власних силах та успіхів 
у навчанні. Тим, хто завершує навчання, бажаю успішно закінчити виш, отримати диплом та пра-
цювати за фахом задля України.

1 вересня 2016 року з нагоди Міжнадного дня знань у 
Луцькому кооперативному коледжі Львівського торго-
вельно-економічного університету відбулися урочисті 
заходи за участю представників Волинської обласної 
спілки споживчих товариств, педагогів, учнів, студен-
тів, батьків, випускників коледжу, представників гро-
мадськості та духовенства.

ДЕНЬ ЗНАНЬ У ЛУЦЬКУ
Зі святом та початком нового навчального року студен-

тів та учнів коледжу привітала тимчасово в. о. директора 
коледжу С. В. Плісак. Вона наголосила, що навчання – це 
прихований скарб, тому треба навчатися, щоб знати, діяти 
та жити. Світлана Валентинівна наголосила, що сучасний 
студент – той, хто масштабно та перспективно мислить, за-
вжди є креативним, самостійно ухвалює рішення й відпо-
відає за них. Побажала першокурсникам успішно здобути 
омріяний шлях і знайти своє місце в житті.

Привітала студентів з початком нового навчального року 
та побажала здоров’я, впевненості у власних силах заступник 
голови правління Волинської облспоживспілки С. О. Завацька.

Благословив молодь на глибокі і міцні знання та побажав 
мирного неба й Божої благодаті в новому навчальному році 
отець Миколай, священик Луцького Святотроїцького кафе-
дрального собору.

Урочисту обітницю від імені першокурсників проголо-
сила студентка першого курсу Надія Шамбора. Першо-
курсники присягнули на вірність у навчанні та праці своїй 
альма-матер, рідній Волині й українському народу.

Продовжились урочистості проведенням першої лекції 
“Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності 
України”.

Валерія Щока, голова студради МКТЕК
– 14 вересня відбулося перше в новому навчальному році засідання студентського активу Му-

качівського кооперативного торговельно-економічного коледжу Навчально-наукового комплексу 
“Академія”, на якому мене обрали головою студради. Відчула неабияку відповідальність, але при-
йняла призначення на посаду рішуче та із задоволенням. Впевнена, що зможу більше проявити 
себе та свої лідерські якості, втілити у життя цікаві студентські ідеї. Адже зі мною – команда 
креативних однодумців – кращих студентів коледжу. Разом ми продовжуватимемо організовувати 
різні культурні, спортивно-оздоровчі заходи, заохочуватимемо коледжан до благодійних акцій.

Наразі студрада допомагає адаптуватися першокурсникам до навчально-виховного процесу 
вишу та підготуватися до їхнього першого зіркового виступу в шоу-програмі “МКТЕК має талант”.

Звісно, роботи багато, але у стінах найкращого навчального закладу все організовується й про-
ходить на відмінно, а по-іншому й бути не може, адже надійна підтримка адміністрації й педого-
гічного колективу дає змогу реалізувати навіть нездійсненне!

Ольга Романюк, голова студентського самоврядування РКЕПК
– Ніби нещодавно я була першокурсницею, відповідала на перших семінарах та отримувала 

перші п’ятірки. Зараз я на 4 курсі Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу 
Навчально-наукового комплексу “Академія”. Роки навчання сформували мене як особистість, 
змінили погляди, розширили коло друзів. Коледж став другою домівкою, де завжди тебе чека-
ють. Оскільки я голова студентського самоврядування, разом із ініціативними колегами нама-
гаємося покращити процес навчання та відпочинку наших студентів. Займаємося розширенням 
участі наших студентів в соціальних проектах, зокрема відвідування дитячих будинків. Вва-
жаю необхідно залучати до такої роботи представників перших курсів, аби ми могли передати
їм свій власний досвід. 

Після закінчення закладу ставлю перед собою різні цілі, основна з яких – продовжувати здо-
бувати освіту, оскільки коледж дав і дає мені дуже великий багаж знань, які будуть корисні
в майбутньому.
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ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

У Львівському кооперативному коледжі економіки
і права Навчально-наукового комплексу “Академія” урочис-
то привітали першокурсників із Міжнародним днем Знань. 

Розпочалися урочистості вступним словом директора 
коледжу Н. П. Зубко, яка привітала всіх присутніх із Днем 
знань та побажала здійснення всіх освітніх задумів для 
першокурсників.

Духовний наставник коледжу, отець Ігор Дмитерко по-
молився за колектив та студентів, освятив присутніх і бла-
гословив на успішний навчальний рік. 

Привітати колектив і першокурсників завітали завідувач 
сектору організаційно-кооперативної роботи кадрової по-
літики та освіти Львівської спілки споживчих товариств 
України З. М. Лешик та учасниця бойових дій Л. В. Ільків.

Старшокурсники коледжу під керівництвом Романа Го-
лиша та Ігора Бішка привітали гостей флеш-мобом із еле-
ментами народної вишивки під назвою “Моя Україна понад 
усе”. Радували серце Дарина та Ірина Бобко українськими 
патріотичними піснями.

Також до привітань долучилися Голова та правління 
Львівської облспоживспілки, заступники директора, викла-
дачі та батьки.

Закінчилася посвята молитвою “Боже великий, єди-
ний...” та пролунав срібноголосий дзвоник, який покликав 
першокурсників на перше заняття “Щоб у серці жила Бать-
ківщина: до 25-річчя Незалежності України”.

Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ
та зв’язків із громадськістю коледжу

Стецина Зоряна, голова студентського самоврядування ЛККЕіП
– Початок нового навчального року – це нова сторінка у житті кожного студента. І я не ви-

няток. Звісно, літо – це хороша пора року, проте, як і кожна, вона закінчується і з початком осені 
потрібно ставати до роботи. Що студентське самоврядування і зробило. Не чекаючи закінчення 
вересня, ми активно розпочали свою роботу. Одним із пріоритетних завдань було залучити до 
своїх лав все більше першокурсників, адже багато хто з членів самоврядування закінчив наш 
навчальний заклад. 

Перше засідання нового студентського самоврядування розпочалось зі складання плану на 
весь навчальний рік. Приємно було бачити, як першокурсники намагаються проявити себе у цій 
справі. Лунало багато нових та цікавих ідей. 

Тому від цього навчального року я очікую тільки хороших емоцій, а також надіюся, що всі 
наші задуми втіляться у життя.

Горбач Адріана, студентка першого курсу ТКТЕК
– Я вступила до Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Навчаль-

но-наукового комплексу “Академія” після закінчення 9 класу, бо вважаю, що навчання у профе-
сійно орієнтованому закладі – це чудовий шанс почати самостійне життя, зробити перший крок у 
кар’єрі на кілька років раніше від однолітків, які навчаються у загальноосвітній школі.

Оскільки займаюся спортом (КРОКСом) (довідка: КРОКС – інтелектуально-розвиваюча гра, 
абревіатура, що означає “культурні, розумні, організовані, кмітливі, спритні”), я хвилювалася, чи 
буде можливість продовжити заняття у коледжі. Та, вступивши у ТКТЕК, я вже у перший місяць 
навчання зрозуміла, що студенти тут не втрачають своїх захоплень, оскільки дирекція коледжу 
підтримує та заохочує їх у цьому. 

Я здобуду фах менеджера з туризму і впевнена, що знання та вміння, здобуті в коледжі, будуть 
надійною основою для побудови успішної кар’єри.

Нещодавно університет отримав перемогу в конкурсі 
проектів в межах реалізації програми ERASMUS+ КА1 
“Міжнародна кредитна мобільність”, відповідно до яко-
го студенти, викладачі та персонал мають можливість у 
2016-2017 навчальному році навчатися та/або стажувати-
ся в таких навчальних закладах: економічний університет 
у Вроцлаві (Республіка Польща); університет приклад-
них соціальних наук у Клайпеді (Литовська Республіка); 
університет Пардубіце (Чеська Республіка).

Період стажування для викладачів та персоналу – від 
5 днів, а навчання для студентів – від одного семестру. 
Бажаючих просимо звертатись у відділ міжнародних 
зв’язків і стратегічного розвитку.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
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22 вересня 2016 року під егідою Міжнародного коопе-
ративного альянсу в місті Нессебр (Болгарія) за участі 
представників 10 країн світу відбувся Міжнародний 
форум “Кооперативи та молодь”, в якому взяла участь 
студентка університету Надія Гавриляк. 
Головна мета форуму – надання можливості лі-

дерам та молодим представникам кооперативних 
організацій світу зустрітися й обмінятися досві-
дом щодо вирішення питань молодіжної політики
в кооперативних організаціях. 

Надія Гавриляк спільно з Емін Ахмедовим (працівник 
центрального апарату Укркоопспілки) презентували допо-
відь на тему “Нам 150, але ми молоді”, в якій розповіли про 
стан молодіжної політики в системі Укркоопспілки, про на-
вчальні заклади системи та механізми залучення студентів 
кооперативних вишів до роботи на підприємствах й в орга-
нізаціях споживчої кооперації України. 

Результатом роботи міжнародного форуму є затвер-
дження маніфесту відносно політики молоді на найближчі 
роки з подальшим поданням його до Міжнародного коопе-
ративного альянсу. 

Надія Гавриляк,
учасниця форуму

– Нагода взяти участь 
у такому заході, як Гло-
бальний Молодіжний 
Форум, є неоціненним 
як професійним, так і 
життєвим досвідом, що 
може послужити чудо-
вою базою для подаль-
шого кар’єрного рос-
ту та розвитку. В цей 
спосіб не лише відбу-
вається ознайомлення 
молоді із здобутками та 
діяльністю міжнарод-
них кооперативних спі-
лок, також це перший крок у напрямі залучення молоді до 
кооперативних апаратів, праця яких приносить безліч благ. 
Це чудовий спосіб отримати та вдосконалити навички пре-
зентування й ведення переговорів із іноземними партнера-
ми, що є життєво необхідними вміннями для випускників 
моєї спеціальності.

МІЖНАРОДНИЙ 
ФОРУМ

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Нещодавно доцент кафедри маркетингу універ-

ситуту Інна Бойчук пройшла стажування в Празь-
кому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) за 
програмою на актуальну тематику “Публікацій-
на та проектна діяльність у країнах Євросоюзу:
від теорії до практики”. 

Програма стажування складалася з двох модулів: публі-
кації в західних журналах: теорія та практика; управління 
проектами і грантовою діяльністю в освітніх організаціях.

Стажування проводили провідні викладачі з Чехії та
Великої Британії, а коло учасників програми охоплювало 
представників провідних вищих навчальних закладів України.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

РОБОЧИЙ ВІЗИТ
У КАЗАХСТАН

15-16 вересня 2016 року ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик з робочим візитом відвідав Карагандин-
ський економічний університет Казспоживспілки (Рес-
публіка Казахстан) в межах святкування 50-річчя з дня 
заснування навчального закладу. 

15 вересня ректор взяв участь в міжнародній науково-
практичній конференції “Глобальні виклики сучасному 
суспільству у ХХІ столітті: нові можливості, перспективи 
розвитку, стратегії дій”. 

16 вересня П. О. Куцик взяв участь у міжнародній кон-
ференції “Відкрита дистанційна освіта як форма прояву 
глобалізації: досвід, проблеми, перспективи”. Петро Олек-
сійович виступив з доповіддю на тему “Дистанціна осві-
та – світовий досвід і проблеми її впровадження в Україні”. 
Приймали участь в конференції науковці з України, Казах-
стану, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, а також 
Великої Британії, Польщі, Німеччини, Угорщини та Італії.

Також відбулося засідання міжнародної організації 
“Рада керівників кооперативних навчальних закладів” на 
якому підписано договір про створення міждержавного 
мережевого університету “Кооперація”. Засновниками 
стали: Львівський торговельно-економічний університет, 
Полтавський університет економіки і торгівлі, Караган-
динський економічний університет Казспоживспілки, ко-
оперативно-торговий університет Молдови, Таджицький 
державний університет комерції, Білоруський торгово-еко-
номічний університет споживчої кооперації, до яких долу-
чилися університети інших країн.

Крім того, ректори професор П. О. Куцик та професор 
Е. Б. Аймагамбетов обговорили напрями подальшої співп-
раці навчальних закладів у навчальній та науковій роботі, 
а також обміну студентами та викладачами.
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МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА
СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ 

ERASMUS
З червня по вересень 2016 року на базі кампусу в місті 

Добрич (Болгарія) Варненського Університету Менедж-
менту відбувалася програма студентського обміну Ерас-
мус+, до якої долучилися студенти з більш ніж 10 країн 
Європи та Азії. Участь у цьому заході взяла студентка 
університету Надія Гавриляк.

Дана англомовна програма навчання є однією з тих, що 
дозволяють отримати не лише цінний академічний досвід 
та нові знання, але й здобути навички спілкування з пред-
ставниками кардинально інших культур, розвинути вміння 
адаптуватися та виходити з своєї зони комфорту. Також це 
чудова можливість покращити рівень володіння іноземною 
мовою та потоваришувати з людьми, що живуть у різних 
куточках світу. Варто виділити і частину програми, яка 
включає обмін для викладачів, що дозволяє студентам слу-
хати лекторів із усього світу та отримувати неоціненний 
міжнародний досвід. Характерною ознакою програми була 
можливість її учасникам планувати своє дозвілля у спосіб, 
який дозволяв подорожувати всією країною, ближче зна-
йомлячись із її культурними та національними здобутками.

СПІВПРАЦЯ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ ERASMUS
12-16 вересня 2016 року в межах програми Erasmus

до студентів та викладачів юридичного факультету 
університету завітав лектор Дебреценського універси-
тету Даніель Хайтас. Лекції були присвячені історич-
ним аспектам самої ідеї Європи та інтеграції Украї-
ни до Європейського Союзу в цілому (“Enlargement of 
the European Union”, “History of the idea of Europe and 
European integration”).

Даніель Хайтас розповів студентам про своє бачення 
євроінтеграції, про перспективи та проблемні аспекти, 
які заважають вступу України в Європейський Союз. По-
спілкувавшись зі своїми слухачами, Даніель подискутував 
та відповів на безліч запитань, які стосувалися відносин 
України та ЄС. Такий візит був великим початком співпра-
ці Дебреценського університету та Львівського торговель-
но-економічного університету. Нагадаємо, що студентка 3 
курсу юридичного факультету Войтович Маріанна навча-
лася по програмі Erasmus в Дебреценському Університеті. 

Тому, враховуючи попередній досвід, наші студенти тепер 
мають можливість відповідного професійного навчання, а 
також викладачі юридичного факультету в межах співпра-
ці та програми Erasmus будуть читати лекції в університеті 
м. Дебрецен.

ДЕРІЛ МАККАРТІ ЗАВІТАВ ДЕРІЛ МАККАРТІ ЗАВІТАВ 
ДО УНІВЕРСИТЕТУДО УНІВЕРСИТЕТУ

19 вересня 2016 року в університеті відбулася від-
крита лекція доктора з організаційного менеджменту, 
президента міжнародної наукової неурядової організа-
ції “Партнерські навчання” (Cooperative Studies) (1988 - 
2014 рр.) Деріла МакКарті на тему “Глобальні тренди у 
вищій освіті”, на яку завітали науково-педагогічні пра-
цівники, аспіранти, магістри та студенти нашого уні-
верситету та інших вишів Львова.
Організатор заходу – доцент кафедри фінансів, креди-

ту і страхування університету Т. В. Мединська.
Відкрив захід вітальним словом ректор університету, 

професор П. О. Куцик, який привітав шановного гостя у 
стінах найстарішого торговельно-економічного закладу 
України та побажав плідної наукової дискусії за результа-
тами презентації відкритої лекції.

Під час виступу Деріл МакКарті розповів згідно з влас-
ними спостереженнями про основні тренди у вищій освіті 
глобального характеру, що виникли в сучасному суспіль-
стві. У лекції наводив приклади ефективного лідерства та 
управління, ролі етики та моралі у сфері вищої освіти, а 
також значення характеру для людського благополуччя.

На завершення відбувся активний обмін думками між 
лектором та слухачами. На обговорення було винесено низ-
ку найактуальніших питань, що торкалися проблем сучас-
ної вищої освіти в Україні та Європі, а також втрати інте-
лектуального капіталу для розквіту нації. 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
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ОСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ В ПАРИЖІ
22 та 23 вересня 2016 року в

Парижі відбувся День Туризму в меж-
ах тематичних зустрічей “Туризм, 
Спадщина та Гастрономія” під егі-
дою Французької організації з роз-
витку університетського навчання 
Campus France, в якому взяли актив-
ну участь представники університе-
ту з-поміж одинадцяти українських 
вишів, представлених у Парижі на 
цьогорічному заході.
Мета заходу – обговорення перспек-

тив у галузі університетської освіти 
між вишами Франції, України, Грузії, 
Казахстану та Молдови, оскільки ту-
ризм й оцінка культурної спадщини 
набувають нового сучасного розвитку 
в країнах пострадянського простору.

В межах заходу відбувалися запла-
новані зустрічі між представниками 
університетів зазначених країн та їх 
французькими колегами. Це стало по-
єднанням французької освітньої про-
позиції, ініціативи інших університе-
тів та інноваційних проектів, розвиток 
яких може стати хорошою перспекти-
вою міжуніверситетської співпраці.

У Франції торгові вищі школи но-
сять зазвичай комерційний характер. 

Деякі з них були представлені під час 
зустрічей (Національний Інститут Пе-
карства та Кондитерства – м. Руан, 
Міжнародна Школа Менеджменту го-
телярства, ресторанної справи та ку-
лінарного мистецтва, Вища кулінарна 
школа Кордон Блю). Серед цікавих по-
тенційних партнерів слід назвати Уні-
верситет Монтеня м. Бордо та Універ-
ситет м. Версаль.

Однак найважливіший момент, який 
на сьогодні віддаляє можливість уні-

верситетських обмінів із Францією, – 
це необхідність достатнього рівня 
володіння французькою мовою. Саме 
тому запрошуємо всіх бажаючих на 
курси вивчення іноземних мов, у тому 
числі й французької, аби стати конку-
рентноспроможними для участі у між-
народних програмах в рамках універ-
ситетської співпраці!

Наталія Демчук, 
директор Центру сучасних

європейських мов університету   

РОБОТА У КОМІТЕТІ
ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

7 вересня 2016 року відбулось засідання Комітету з 
питань зовнішньоекономічної діяльності при Львівській 
торгово-промисловій палаті присвячене обговоренню 
питань подолання перешкод у роботі Єдиного вікна на 
митниці та роз’ясненню окремих митних процедур.

В роботі комітету взяли участь представники Львівської 
митниці, Львівської регіональної служби державного вете-
ринарно-санітарного контролю та нагляду на державному 
кордоні та транспорті, Державної фітосанітарної інспек-
ція у Львівській області, Державної ветеринарної та фіто-
санітарної служба України, Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту спожи-
вачів, Львівської торгово-промислової палати, бізнесу, нау-
ковці та представники громадських організацій. Делегатом 
від університету був доцент кафедри митного та технічного 
регулювання О. З. Микитин.

В програмі роботи Комітету передбачалось обговорен-
ня та вирішення питань щодо здійснення митного оформ-
лення за принципом “Єдиного вікна”. Під час обговорення 
була розкрита велика кількість перешкод в процесі діяль-
ності та координації суміжних служб, які уповноважені на 
здійснення державних видів контролю при здійсненні зо-
внішньоекономічних операцій. Зокрема щодо неготовності 
“суміжніх” служб до впровадження спрощеної процедури 
митного оформлення; технічних несправностях в роботі сис-
теми “Єдиного вікна”; недосконалості існуючого законодав-
ства у сфері здійснення видів державного контролю; неви-
користання окрім митниці системи управління ризиками при 
визначенні доцільності, обсягів та розмірів того чи іншого 
державного контролю; здійснення окремих видів державного 
контролю у всіх випадках; невизнання державними служба-
ми великої кількості міжнародних сертифікатів, що засвідчу-
ють якість та безпечність товарів їх відповідність тощо.

За результатами засідання Комітету було розроблено 
рекомендації, які будуть оформлені у міжвідомчих пропо-
зиціях щодо діяльності всіх служб, що уповноважені на 
здійснення державного контролю при здійсненні зовніш-
ньоекономічних операцій.

СПІВПРАЦЯ
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НАУКОВИЙ ФОРУМ ЗА УЧАСТЮ
ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

12-15 вересня 2016 року в межах програми співро-
бітництва між Україною та Польщею на базі ЛНУ ім. 
Івана Франка був проведений XV Українсько-Польський 
симпозіум на тему “Теоретичні і експериментальні до-
слідження міжфазних явищ та їх технологічні застосу-
вання”, де співорганізатором виступив Львівський тор-
говельно-економічний університет. 
Для участі у Симпозіумі були запрошені представ-

ники урядових та громадських організацій, науковці ви-
щих навчальних закладів і наукових центрів України та 
європейських країн, де піднімали  теоретичні питання 
адсорбції та колоїдної хімії, охорони здоров’я та навко-
лишнього середовища, хроматографії та каталізу.

На Симпозіумі було представлено 
42 усні та 162 стендові доповіді на-
уковців із України, Польщі, а також 
Великобританії, Білорусії, Чехії, Фран-
ції, Німеччини, Греції, Португалії, 
Словаччини, ПАР, Іспанії, Туреччини 
та США.

Професор кафедри природничих 
наук та захисту навколишнього серед-
овища В. Василечко виступив із усною 
доповіддю на тему “Закарпатські це-

рознавства та технології непродоволь-
чих товарів, професора Л. Пелик.

Д. ф.-м. наук, доцент А. Коструба 
представив результати досліджень, які 
стали базовими під час розробок нової 
генерації біосенсорів на основі еліпсо-
метричної методики для контролю біо-
логічного забруднення навколишнього 
середовища.

Слід відзначити, що цьогоріч в уні-
верситеті ліцензовано нову спеціаль-
ність “Технології захисту навколиш-
нього середовища”, а студенти, які 
навчатимуться на цій спеціальності, 
залучатимуться до наукової роботи з 
екологічної тематики, яка була пред-
ставлена на Симпозіумі науковцями 
ЛТЕУ. З польськими колегами, керів-
никами кафедр екологічного профілю, 
обговорена можливість паралельного 
навчання студентів нашого університе-
ту в університетах Польщі.

оліти в аналітичній хімії”, в якій було 
представлено різноманітні сфери за-
стосування цих унікальних природних 
наноматеріалів, родовища яких знахо-
дяться на території Хустського району 
Закарпатської області. Ці природні сор-
бенти пропонуються для очищення вод 
та технологічних розчинів від токсич-
них важких металів, хлорорганічних 
речовин і радіоактивних ізотопів. На 
основі закарпатських цеолітів запро-
поновані методи вилучення дорого-
цінних та рідкісних металів із стічних 
вод та відпрацьованих технологічних 
розчинів. Ефективність нових філь-
трувальних текстильних матеріалів під 
час очищення газових викидів підпри-
ємств металургійної промисловості 
оцінюють також з допомогою методів 
на основі цеолітів. Такі роботи про-
водяться в нашому університеті під 
керівництвом завідувача кафедри това-

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 35.840.03

них наук за спеціальністю 08.00.09 “бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” стро-
ком на три роки.

До складу ради увійшли вчені університету: професор 
К. І. Редченко (голова ради), професор М. В. Корягін (за-
ступник голови), професор Л. Г. Медвідь (вчений секретар), 
професор Н. Г. Міценко, професор Ю. А. Дайновський, 
професор Л. І. Гальків, професор П. О. Куцик, професор 
В. О. Озеран, професор В. І. Бачинський, доцент Т. О. Ге-
расименко, а також вчені інших навчальних закладів: про-
фесор Я. Д. Крупка, професор П. П. Микитюк (Тернопіль-
ський національний економічний університет), доцент 
О. С. Височан (НУ “Львівська політехніка”), професор 
І. Б. Садовська (Луцький національний технічний універси-
тет) та доцент О. П. Кундря-Висоцька (Львівський навчаль-
но-науковий інститут Університету банківської справи).

Членами ради затверджено план організаційної роботи 
спеціалізованої вченої ради та перспективний план захис-
тів на 2016-2018 роки. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 820 від 11 липня 2016 року на базі університету віднов-
лено діяльність спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 з 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дис-
ертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економіч-

НАУКА
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ЗБОРИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
ТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

31 серпня 2016 року відбулися збори викладачів та 
співробітників університету, на яких було обговорено 
основні питання, пов’язані з наданням освітньої послу-
ги та успішним функціонуванням навчального закладу
в новому 2016-2017 навчальному році. 

Відкрив збори ректор університету, професор П. О. Ку-
цик, який звернувся до присутніх із вітальним словом та 
попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять виклада-
чів, що відійшли у вічність, і воїнів АТО, які героїчно за-
гинули у війні з російським агресором. 

Після хвилини мовчання ректор університету зупинився 
на організації роботи колективу в 2016-2017 навчальному 
році. Характеризуючи вступну кампанію на перший курс 
бакалаврату, спеціалістів, магістрів, ректор відзначив, що 
цього року на повний термін навчання набрано на 83 сту-
дента більше. Характерною особливістю цьогорічного 
набору є те, що в університет вступили студенти зі всієї
України, в тому числі з південних та східних областей. 

Ректор звернувся з проханням щодо оновлення сайтів 
факультетів і кафедр, що є вагомою складовою профорі-
єнтаційної роботи. При організації діяльності факультетів 
і кафедр в подальшому буде враховуватися безпосередній 
внесок працівників. Він також відзначив, що більшість спе-
ціальностей, які готує наш університет, входять у десятку 
затребуваних в Україні. Це змушує нас вести конкурентну 
боротьбу за студента на ринку освітніх послуг. Саме тому 
важливим завданням залишається ліцензування нових спе-
ціальностей.

Перший проректор, професор М. Ю. Барна, зупинила-
ся на окремих пунктах Закону України “Про вищу освіту”, 
які стосуються рейтингу викладачів, наголосивши, що в 
університеті рейтингування професорсько-викладацького 
складу буде проведено в цьому навчальному році двічі. 

Проректор з навчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей охарактеризував процес підготовки до відзна-
чення 200-річчя заснування найстарішого торговельно-
економічного навчального закладу, ознайомив викладачів 
та співробітників із проектом Постанови Верховної Ради 
України та озвучив основні заходи з відзначення 200-річчя 
з часу заснування нашого навчального закладу. 

На завершення зборів начальник штабу цивільної обо-
рони Володимир Кріп проінформував присутніх про про-
ведення навчань із цивільної оборони у вересні-жовтні 
2016 року, проведення евакуації у навчальних корпусах
та гуртожитках університету.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

30 вересня 2016 року відбулося перше засідання вченої 
ради університету у новому навчальному році, на якому 
підбито підсумки набору студентів та окреслено основні 
напрями діяльності закладу на 2016-2017 навчальний рік. 

Про результати набору студентів до університету і Луць-
кого кооперативного коледжу ЛТЕУ в 2016 році доповів 
секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У 
виступі Роман Михайлович підбив підсумки набору сту-
дентів на денну та заочну форми навчання в університеті
та в коледжі у 2016 році.

У доповнення даного питання порядку денного члени 
вченої ради відзначили позитивні та негативні чинники, 
що вплинули на результати набору в 2016 році, а також 
зголосилися на потребі вдосконалення чинних та розробки 
нових завдань з організації набору студентів на наступний 
навчальний рік. 

З інформацією про готовність структурних підрозділів 
університету до роботи у 2016-2017 навчальному році ви-
ступили проректор з науково-педагогічної роботи, профе-
сор С. В. Скибінський та начальник фінансово-економічно-
го відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська. 

Наголошувалося, що в університеті проведено низку ор-
ганізаційних та навчально-методичних робіт, які дозволили 
підготуватися до нового навчального року. Освітній процес 
здійснюється відповідно до розроблених і затверджених 
навчальних планів денної та заочної форм навчання, роз-
кладів проведення занять. Стосовно підготовки матеріаль-
но-технічної бази – здійснено планові заходи із забезпечен-
ня сталого функціонування об’єктів університету.

З інформацією про хід підготовки до відзначення 
200-річчя з Дня заснування Львівського торговельно-еко-
номічного університету виступив проректор з навчально-
виховної роботи, професор С. Д. Гелей.

На завершення засідання секретар вченої ради, профе-
сор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх із планом роботи 
вченої ради університету на 2016-2017 навчальний рік.

ALMA MATER

ЮВІЛЕЙНА ЗУСТРІЧЮВІЛЕЙНА ЗУСТРІЧ

30 липня 2016 року в університеті відбулася уро-30 липня 2016 року в університеті відбулася уро-
чиста зустріч випускників спеціальності “Облік і чиста зустріч випускників спеціальності “Облік і 
аудит” 2006 року випуску.аудит” 2006 року випуску.

30 липня 2016 року в університеті відбулася уро-
чиста зустріч випускників спеціальності “Облік і 
аудит” 2006 року випуску.
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7 жовтня 2016 року в актовій залі 
університету відбулась конференція
випускників різних років випуску, 
приурочена 200-річчю з дня заснуван-
ня навчального закладу.

Відкрив захід ректор універси-
тету, професор П. О. Куцик. Петро 
Олексійович привітав випускників 
Львівської комерційної академії та
Львівського торговельно-економічного 
інституту у стінах рідної Alma-Mater. 
Після урочистого відкриття, ректор 
університету ознайомив присутніх з 
навчально-науковими досягненнями 
навчального закладу впродовж остан-
ніх років. Крім того, ректор розповів 
як університет, незважаючи на кризові 
умови для ринку освітніх послуг, ста-
рається розвиватися: зміцнюється ма-
теріально-технічна база, відкривають-
ся нові спеціальності та спеціалізації, 
налагоджується ефективна співпраця 
з міжнародними організаціями та на-
вчальними закладами для міжнародно-
го стажування та отримання подвійно-
го диплому студентами університету. 
Проте, незважаючи на певні досяг-
нення, Петро Олексійович наголосив 
на необхідності перегляду співпраці 
навчального закладу зі своїми випус-
книками. Зокрема, було наголошено, 
що багато випускників є успішними 
власниками бізнесу, які можуть при-
ймати активну участь у навчальному 
процесі: залучатися до проведення за-
нять, організації майстер-класів, роз-
робці навчальним програм, забезпе-
чення місць практики тощо. Це дасть 
змогу здійснювати підготовку молодих 
фахівців за вимогами сучасного бізне-
су, що в подальшому сформує високий 
імідж освітньої послуги Львівського 
торговельно-економічного університе-
ту, який відповідатиме вимогам євро-
пейської освіти, а випускники відпові-
датимуть запитам роботодавців.

Проректор з навчально-наукової 
роботи, професор С. Д. Гелей роз-

повів присутнім про підготовку до 
200-річчя з дня заснування Львів-
ського торговельно-економічного уні-
верситету. Зокрема, Степан Дмитро-
вич ознайомив з проектом Постанови 
Верховної Ради України та озвучив 
заходи з відзначення урочистого юві-
лею. Також, проректор університету 
наголосив, що урочисте святкування 
з нагоди 200-літнього ювілею відбу-
деться 14 грудня 2016 року у Львів-
ському Національному академічному 
театрі опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької.

В обговоренні виступили випускни-
ки університету: Юрій Турянський – 
радник Міністра енергетики та ву-
гільної промисловості, є випускником 
1996 року, навчався у аспірантурі уні-
верситету, а зараз є нашим докторан-
том. Він подякував викладачам за ті 
знання, які одержав, та висловив ба-
жання долучитися до організації свят-
кування 200-річчя з Дня заснування 
університету.

Олександр Чорний – керівник про-
грами Perbectial, випускник 2004 року, 
розповів, що знання одержані в уні-
верситеті дозволили йому вступити до 
аспірантури Університету, навчатися у 
магістратурі університету в м. Огайо 
та працевлаштуватися у Сполучених 
Штатах Америки. Сьогодні він працює 
у американській торгово-промисловій 

палаті в Україні. Олександр Чорний 
запропонував випускникам долучити-
ся до святкування і займатися поши-
ренням інформації про університет та 
запровадити щорічне свято повернен-
ня випускників до свого вузу, вшано-
вувати випускників, які долучилися до 
спонсорської допомоги університету, 
використовувати символіку вишу у ви-
гляді значків, футболок тощо.

Сповненим яскравих спогадів був 
виступ Голови правління торгового 
дому “Мукачево” Івана Колядко, ви-
пускника 1981 року. Він подякував 
професорсько-викладацькому складу 
за знання, які одержав навчаючись у 
нашому виші, підкреслив необхідність 
знання іноземних мов для сучасних 
студентів та більше практичних умінь 
і навичок.

Голова правління будівельної ком-
панії “СБ ГРУП” Олександр Білько те-
плими словами згадав своїх викладачів 
і наголосив на тому, що вони давали 
не лише теоретичні знання, а стали 
порадниками у його практичній діяль-
ності. Він висловив бажання і надалі 
допомагати університету у поліпшен-
ні матеріально-технічної бази, як уже
робив не раз.

Крім того, учасники конференції 
обрали новий склад Ради Асоціації ви-
пускників університету, яка в подаль-
шому вибере нового голову.

11 липня 2016 
року відбулася зу-
стріч випускни-
ків спеціальності 
“Економіка підпри-
ємства” 2005 року 
випуску. Колишні 
студенти з при-
ємністю згадували 
студентські роки, 
улюблених викла-
дачів та яскраві 
моменти навчаль-
ного процесу.

ВИПУСКНИКИ ЗАВІТАЛИ ВИПУСКНИКИ ЗАВІТАЛИ 
ДО УНІВЕРСИТЕТУДО УНІВЕРСИТЕТУ

ALMA MATER

Юрій ТурянськийЮрій Турянський Іван КолядкоІван КолядкоОлександр БількоОлександр Білько Олександр ЧорнийОлександр Чорний
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ФРАНКО, ЯКОГО МИ НЕ ЗНАЛИ

УРОЧИСТО ВІДЗНАЧЕНО ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ
27 вересня 2016 року на факультеті товарознавства, 

управління та сфери обслуговування урочисто відзна-
чено Всесвітній день туризму – свято, яке підкреслює 
внесок туризму в збереження культурної спадщини, 
в економіку світової спільноти, загальний мир і взаємо-
розуміння, у розвиток зв’язків між народами різних кра-
їн. З цієї нагоди відбулася низка заходів, а саме: фото-
виставка “Туристичними місцями світу та України”, 
конкурс вітальних листівок та урочиста частина.

Відкрив урочистості декан факультету, доцент В. В. Гав-
рилишин. З вітальним словом до присутніх звернулися за-
відувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, 
професор Б. М. Мізюк, директор мережі туристичних аген-
цій “Оті Тур” Ольга Сорока, директор центру сучасних єв-
ропейських мов університету Наталія Демчук. Свої знання у галузі туризму та готельно-ресторанної 

справи продемонстрували учасники науково-пізнавальної 
вікторини. В результаті запеклого, але чесного “інтелекту-
ального змагання” перемогу виборола команда студентів 
спеціальності “Туризм”.

Незабутні враження залишили у гостей свята творчі ви-
ступи наших студентів Олега Кобрина, Тетяни Лемцьо, Лю-
бові Ковальковської, Лілії Гасюк, Андріани Гіщак, Едуарда 
Шепи та Віталія Гриника. Цікавим був і майстер-клас із 
зав’язування туристичних вузлів, який продемонстрували 
студенти-першокурсники Богдан Гольц і Данило Ковязін.

На святі панував радісний та святковий настрій. На завер-
шення всі гості були запрошені на дегустацію куліша – страви, 
яку часто готують у польових умовах, в тому числі й туристи.

14 вересня 2016 року в актовій залі університету відбу-
лася літературно-поетична вистава “Франко, якого ми 
не знали...”, приурочена 160-ти літньому ювілею з дня 
народження та 100-й річниці з дня смерті видатного 
письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого, 
громадського та політичного діяча Івана Франка. 

Відкриваючи захід, проректор з навчально-виховної ро-
боти, професор С. Д. Гелей наголосив наступне: Іван Франко 
був видатною постаттю тогочасності і сьогодення говорять 
лише деякі факти його біографії: автор понад 4-х тисяч лі-
тературних, публіцистичних і наукових творів; вільно писав 
українською, польською та німецькою мовами; редагував у 
різний час 18 журналів та газет. Іван Франко був активним 
учасником громадсько-політичного життя. За свої політичні 
погляди та соціалістичну пропаганду 4 рази ув’язнений. 

Також Степан Дмитрович представив присутнім режисе-
ра-постановницю літературно-поетичної вистави “Франко, 
якого ми не знали...” – заслужену артистку України Олену 
Башу. Музичне оформлення здійснив Валерій Коломієць. У 
виставі були задіяні студенти 4 курсу акторського відділення 
ЛНУ ім. І. Франка (художній керівник курсу – Юрій Мисак). 

У виставі використані цікаві та зворушливі історії з 
життя І. Франка. Слухаючи твори поета та споглядаючи 
натхненне їх виконання акторами, присутні відчули дух 
боротьби і відчаю Івана Франка, його любові та ненависті. 
Мабуть, не було жодної людини у залі, що залишилася бай-
дужою до дійства, а тому постійно лунали оплески, які в 
кінці вистави присутні подарували виконавцям стоячи.

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”.

!!!

   !   !

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
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У вересні - жовтні 2016 року на базі 

університету навчально-конультацій-
ний центр “EXPERTUS”, який функці-
онує при кафедрі митного та техічного 
регулювання проводив навчальні кур-
си з підготовки декларантів та агентів 
з митного оформлення. Під час на-
вчання слухачі вивчали теоретичний 
матеріал та вирішували ситуаційні за-
вдання, пов’язані з декларуванням та 
митним оформленням товарів. Крім 
того, слухачі працювали з ліцензійним 
програмним забезпеченням, яке вста-
новлено в комп’ютерних аудиторіях 
університету.

НАВЧАННЯ МИТНИХ ДЕКЛАРАНТІВ

Слід відзначити, що навчання про-
водили провідні фахівці Львівської 
митниці, науковці університету та ді-

ючі агенти з митного оформлення.
Всім слухачам курсів видано серти-

фікат про проходження навчання.

7-8 вересня 2016 року ректор 
університету, професор Петро 
Олексійович Куцик прийняв участь 

Початок навчального року в Мукачівсько-
му кооперативному торговельно-економічному 
коледжі Навчально-наукового комплексу “Ака-
демія” ознаменувався веселим святом – Днем 
фізичної культури і спорту. Вже стало справж-
ньою традицією коледжу проводити посвяту 
у студенти через різного роду змагання, адже 
вдалий спортивний старт – надійна перепустка 
у студентське життя. Першокурсники цікаво та 
корисно провели час на спортивному майданчи-
ку. За даними місцевого гідрометеоцентру, як і 
очікувалося, на студентів чекали шквал позитив-
них емоцій під час естафет, сонячні посмішки та 
прискорене серцебиття. Новачків МКТЕК приві-
тала заступник директора з навчально-виховної 
роботи Єва Людвігівна Меденці та вручила їм 
студентські квитки – перший офіційний доку-
мент про приналежність до одного з найкращих 
вишів області. Після привітань керівники фізич-
ного виховання Емілія Омелянівна Теслович та 
Вікторія Петрівна Варга розпочали спортивні 

у семінарі в Сумах за участі пер-
ших керівників Укркоопспілки, 
голів правлінь спілок споживчих 

змагання, за підсумками яких були визначені кращі команди. Всім учас-
никам та почесним переможцям вручили грамоти.

Завершилося свято виступом  юнаків коледжу із силовими вправами 
та красунь-дівчат зі спортивним танцем.

Владислава Юртин, студентка коледжу

товариств усіх областей України та 
ректорів і директорів кооператив-
них вищих навчальних закладів.

АКТУАЛЬНО

ІГРИ ПАТРІОТІВ У ТЕРНОПОЛІІГРИ ПАТРІОТІВ У ТЕРНОПОЛІ Нещодавно у Тернопільському коо-
перативному торговельно-економіч-
ному коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” з нагоди Дня 
фізичної культури і спорту було про-
ведено спортивно-художнє свято 
для студентів “Ігри патріотів”.

У конкурсі брали участь три ко-
манди хлопців – І, ІІ та ІІІ курсів. 
Учасники змагалися на спритність, 
швидкість, винахідливість, демон-
струючи командний дух і велике праг-
нення перемогти. Удача посміхнулася 
наймолодшим спортсменам – коман-
ді І курсу, яка й отримала перемогу
в конкурсі.

ПЕРШЕ СПОРТИВНЕ СВЯТО У МУКАЧЕВО
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СТУДЕНТИ ЗАВІТАЛИ У ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ
21 вересня 2016 року студенти та викладачі факуль-

тету товарознавства, управління та сфери обслугову-
вання університету відвідали Військово-медичний клініч-
ний центр Західного регіону. 
Головно метою заходу було показати військовим, на-

скільки важливим є для країни та кожного з нас їх бойові 
подвиги на захист нашої країни, що їх цінують та по-
важають.

Учасниками виступу були студенти Кобрин Олег, По-
сівнич Ольга, Гасюк Лілія, Гіщак Андріана, Ковальковська 
Любов, Мацелюх Руслана, Шевченко Поліна, Романова 
Анна, Шепа Едуард, Лебединець Андрій, Лабай Аделіна, 
Бухтіярова Анастасія та викладачі факультету – М. П. Ко-
вальчук, І. В. Донцова, Н. А. Терешкевич, Л. І. Гірняк, 
О. Я. Давидович та Ю. Б. Миронов. Вони організували 
концерт для військовослужбовців, котрі перебували у зоні 
АТО, а зараз проходять реабілітацію та лікування.

Хлопці та дівчата виконали українські національні, па-
тріотичні та естрадні пісні. Зворушливо прозвучали му-
зичні композиції у виконанні саксофоніста Олега Кобрина, 
а Аделіна Лабай зачитала авторський вірш про Україну. У 
перервах між піснями студенти-фотографи Лебединець А., 
Лабай А., Бухтіярова А. представили власну фотовиставку 

“Життя барвисте!” та зробили незабутні світлини з бійцями.
Враження від такого візиту у студентів були  лише по-

зитивні. Захисники зустріли їх дуже тепло і по-дружньому, 
розповідали про себе та своїх бойових товаришів, які на-
разі перебувають у зоні АТО.

Наостанок військовослужбовців частували печивом і 
цукерками, а також передали від колективу університету 
теплі та бадьорі слова й сподівання на їх швидке одужання.

20 серпня 2016 року в університеті відбулася урочиста 
зустріч випускників спеціальностей “Бухгалтерський 
облік” та “Економіка” 1980 року випуску. 

Однією з її активних організаторів – Тетяна Лазда, яка 
сьогодні проживає у м. Єлгава (Латвія) та є членом Конгре-
су українців Латвії.

Колишні студенти з приємністю згадували студентські 
роки, улюблених викладачів, яскраві моменти навчального 
процесу. Вони дякували за ті знання, які одержали у Львів-
ському торговельно-економічному інституті. Кваліфіковані 
викладачі заклали фундамент знань, що допоміг їм знайти 
себе в житті, мати цікаву роботу, забезпечити родину, по-
ставити дітей на ноги. Багато їхніх дітей також навчалися 
у нашому виші.

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ У СТІНАХ АLMA MATER

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

МОЯ УКРАЇНО!
Україно, моя ненько,
Чому так гірко плачеш?
За гріхи правління нашого
Життями братів моїх платиш.
За що ми море крові ллємо,
І чим це закінчиться?
Не йди до нас, густа пітьмо,
Дай нам ще пожити.
Сміх дитячий степом лине,
Солдати до бою!
Сидить мати під хатиною

Покрита журбою.
Сидить мати, чекає,
Сина із війни,
Чи повернеться рідненький
  до своєї землі?
Молить мати Бога,
Молить ту ікону :
“Верни, Боже, мого сина,
До рідного дому”.
Зупиніться, задумайтесь на мить
Погляньте на дитину
В неї серденько тремтить,

Очі перелякані,а душа тріпоче -
Ця дитина боїться,
Вона жити хоче.
А як тут не боятись?
Їй лиш кілька років,
А вона бачить сотні смертей,
За десяток кроків.
Зупиніться, дайте їм щасливе життя
Нехай всюди спів лунає
І щоб до цього більше не було вороття,
Нехай віра і любов нас всіх об’єднає!

Аделіна Лабай


