
Пропонуємо переглянути відеоролики про університет на 

СТУДЕНТСЬКИЙСТУДЕНТСЬКИЙ
МЕРИДІАНМЕРИДІАН

№ 5 (64) 
2016 рік

ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГОГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СТУДЕНТСЬКИЙ
МЕРИДІАН

РОБОЧИЙ ВІЗИТ
НА АФРИКАНСЬКИЙ КОНТИНЕНТ

Друга Африканська кооперативна конференція, де українська делегація 
представляла молодіжну політику Укоопспілки та кооперативну осві-
ту, представлену Львівським торговельно-економічним університетом та 
Полтавським університетом економіки та торгівлі, дала можливість озна-
йомлення з основними проблемами кооперативів Африканського континенту 
та шляхами їх вирішення: недостатнє технічне забезпечення, брак квалі-
фікованих кадрів, гендерне питання – основні труднощі на шляху розвитку 
африканської кооперації.
Учасниками делегації від університету були ректор, професор Петро 

Олексійович Куцик та студентка Надія Гавриляк.

Представлена українською делега-
цією кооперативна освіта викликала 
значне зацікавлення у представників 
африканських країн, оскільки співп-
раця з українськими кооперативними 
вишами могла б стати кроком до ви-
рішення проблеми з недостатнім рів-
нем кваліфікації працівників афри-
канських кооперативів та потреби у 
наставництві з боку більш успішної 
кооперативної системи. Як наслідок, 
між делегаціями України та Кенії, 
Руанди, Танзанії та Нігерії відбулися 
ініційовані африканською стороною 
зустрічі, для можливості обговорен-
ня подальшої співпраці між україн-
ськими та африканськими коопера-
тивами та залучення африканських 
студентів до українських коопера-
тивних вишів.

В межах зустрічі української де-
легації з делегацією Кенії, що пред-
ставляла кооперативний кенійський 
університет у місті Найробі, обгово-
рювалися можливості співробітництва 
між Львівським торговельно-еконо-
мічним університетом  для надання 
студентам Кенійського університету 
можливості навчатися на рівні бака-
лавра та магістра у Львові. 

Запропоновані українцями умови, 
а саме: підготовчі курси для абітурі-
єнтів та порівняно з Європою неви-
сока плата за навчання, можливість 
обмінів персоналу – були основними 
темами обговорення під час прове-
дення переговорів.

Під час зустрічі української деле-
гації з представниками Руандійського 
кооперативного університету, що зо-
всім нещодавно отримав даний статус, 
було обговорено можливості навчання 
африканських студентів на рівні док-
тора філософії, для отримання ними 
необхідного досвіду за відповідними  
спеціальностями.

(Закінчення на стор. 2)
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
Зокрема: кооперативний менедж-

мент, кооперативний маркетинг, коо-
перативне будівництво та інших, для 
подальшого застосування їх на Батьків-
щині студентів для швидшого та більш 
ефективного розвитку тамтешнього 
кооперативного руху. Руандійці заці-
кавлені у приїзді українських лекторів 
до Руанди для надання кваліфікованої 
допомоги для реформи руандійських 
кооперативів та обміну досвідом.

Плідними були переговори з голо-
вою Нігерійського кооперативного 
руху, якого зацікавила представлена 
українцями система кооперативної 
освіти. Нігерійські кооператори хотіли 
б налагодити співпрацю з українськи-

ми виробниками добрив та залучити 
кваліфікованих українських лекторів 
для обміну досвідом із місцевими ко-
операторами. Нігерійців зацікавила 
можливість тримісячного стажування 
їх працівників  в українських універ-
ситетах для отримання нових навичок 
та миттєвого їх застосування після 
повернення до Нігерії. Нігерійці на-
голосили на важливості української 
підтримки у реформації  їх коопера-
тивного руху, який не є економічно 
життєздатним через втручання уряду, 
брак кваліфікації кадрів та технологіч-
ної підтримки.

Представники танзанійських уні-
верситетів, що виступили ініціаторами 
зустрічі з українськими кооператорами  

для обговорення подальшої співпраці 
між університетами обох країн, ви-
словили значне зацікавлення коопера-
тивними спеціальностями, представ-
леними українськими університетами 
для всіх рівнів навчання. Особливо 
зацікавленими вони були у стажуван-
ні працівників їх вишів у українських 
університетах та залученні студентів 
для навчання на магістерських програ-
мах та програмах докторів філософії.

Наслідком переговорів із усіма де-
легаціями був обмін контактами та 
чорновими варіантами договорів про 
співпрацю з метою внесення сторона-
ми індивідуальних правок для підпи-
сання компромісного, взаємовигідного 
договору.

РОБОЧИЙ ВІЗИТ НА АФРИКАНСЬКИЙ КОНТИНЕНТ

Ректор університету, професор
Петро Олексійович Куцик,

– Під час участі в Конференції від-
булися зустрічі, ініційовані африкан-
ською стороною, між делегаціями 
України та Кенії, Руанди, Танзанії 
та Нігерії. Обговорювалися варіанти 
співпраці між українськими й африкан-

Надія Гавриляк,
студентка університету

– Події такого масштабу, як Друга Африканська кооперативна конференція, 
однозначно відносяться до тих, що запам’ятовуються на все життя, оскільки ма-
ють вагомий вплив одночасно на університетське життя і на особистий досвід. 
Цей захід не лише став поштовхом до потенційної співпраці та обміну досвідом 
між нашим університетом та африканськими кооперативними вишами, але й дав 
рідкісну, неймовірно важливу можливість як для майбутнього спеціаліста-між-
народника познайомитись особисто з культурою, звичаями та ментальністю, що 
є діаметрально протилежними у порівнянні з нашим менталітетом.

ськими кооперативами та можливість 
залучення африканських студентів до 
українських кооперативних вишів. 

Учасниками зустрічі були підготов-
лені й обговорені рамкові угоди між 
нашими кооперативними вишами та 
коледжами й університетами вказаних 
країн. Наприклад, із кооперативним 
університетом у місті Найробі обгово-
рювалися можливості співробітництва 
між Львівським торговельно-економіч-
ним університетом і Полтавським уні-
верситетом економіки та торгівлі для 
надання студентам Кенійського універ-
ситету можливості навчатися на рівні 
бакалавра та магістра у наших вишах, 
особливо за спеціальностями, за якими 
там не здійснюють підготовку. Нашими 
вишами були запропоновані підготовчі 
курси для абітурієнтів за порівняно з 
Європою невисокою платою за навчан-
ня, можливість підготовки докторів фі-
лософії та обміну персоналом, робота 
над спільними науковими темами. 

Плідними були переговори з голо-
вою Нігерійського кооперативного 
руху, якого зацікавила представлена 
українцями система кооперативної 

освіти. Нігерійські кооператори хоті-
ли б залучити кваліфікованих україн-
ських лекторів для обміну досвідом 
із місцевими викладачами (читання 
лекцій тощо). Нігерійців зацікавила 
можливість тримісячного стажування 
їх працівників в українських універси-
тетах для отримання нових навичок і 
миттєвого їх застосування після повер-
нення до Нігерії. Нігерійці наголосили 
на важливості української підтримки 
у реформації їх кооперативного руху, 
який не є економічно життєздатним че-
рез втручання уряду, брак кваліфікації 
кадрів і технологічної підтримки. 

Представники Танзанійського уні-
верситету, що виступили ініціаторами 
зустрічі з українськими кооператорами 
для обговорення подальшої співпраці 
між університетами обох країн, вислови-
ли значне зацікавлення спеціальностями, 
представленими українськими універ-
ситетами для всіх рівнів навчання. Осо-
бливо зацікавленими вони були у стажу-
ванні працівників їх вишів в українських 
університетах і залученні студентів для 
навчання на магістерських програмах та 
програмах докторів філософії.

19-20 жовтня 2016 року ректор університету, професор П. О. Куцик 
відвідав Київський національний торговельно-економічний університету 
та взяв участь в урочистих заходах, присвячених 70-річному ювілею з дня 
заснування університету.
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СПІВПРАЦЯ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ
ПАРТНЕРАМИ

7 - 11 листопада 2016 року у меж-
ах наукової програми “Erasmus +” до-
цент кафедри теорії держави і права 
юридичного факультету нашого на-
вчального закладу, доцент А. Б. Мед-
відь відвідав Дебреценський універси-
тет (Республіка Угорщина). 

В межах візиту викладачем прочи-
тано низку лекцій студентам юридич-
ного факультету Дебреценського уні-
верситету на тему “Генеза прийняття 
та розвиток положень Європейської 
конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод”; “Роль Євро-
пейського суду з прав людини у Страс-
бурському контрольному механізмі”. 

Крім того, за дорученням ректора-
ту, Андрій Богданович досяг домов-
леності з керівництвом юридичного 
факультету Дебреценського універси-
тету щодо розробки проекту договору 
співпраці з метою підвищення акаде-
мічної мобільності студентів та про-
ходження практики викладачів на базі 
навчальних закладів.

ЛАУРЕАТ ОБЛАСНОЇ  ПРЕМІЇ
10 листопада 2016 року з нагоди Всесвітнього дня науки у приміщенні 

Львівського будинку вчених відбулось урочисте засідання з нагоди вручення 
обласних премій для працівників наукових установ НАН України та вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Заходи відбулися за участі першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації Р. Т. Замлинського; голови Західного наукового центру 
НАН України і МОН України, доктора фізико-математичних наук, професора, 
академіка НАН України З. Т. Назарчука; директора департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації Л. С. Мандзій.

Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміні-
страції О. М. Синютки “Про обласні премії для працівників наукових установ 
НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації у 2016 році” 
дипломом лауреата обласної  премії талановитим молодим ученим і спеціалістам 
за значні досягнення у проведенні наукових досліджень в галузі економічних 
наук, результати яких сприятимуть соціально-економічним перетворенням у ре-
гіоні, відзначено кандидата економічних наук, доцента кафедри бухгалтерського 
обліку університету Чік Марію Юріївну.

У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
20-21 жовтня 2016 року в межах міжнародного проекту та угоди про 

співпрацю між університетом та Інститутом шкіряної промисловості (м. 
Лодзь, Республіка Польща) доцент кафедри товарознавства та технології 
непродовольчих товарів Наталія Попович взяла участь в урочистих заходах 
з нагоди святкування 65-річчя польського закладу.

20 жовтня доцент Н. І. Попович долучилася до наукової конференції, яка 
проходила в межах міжнародного проекту ERASMUS + “SHOES MADE in EU:
The European Shoemaker”.

З нагоди 65-річчя Інституту директор пан. Богуслав Возняк вручив Наталії 
Ігорівні ювілейний знак та подяку за плідну співпрацю і вклад у розвиток поль-
ського навчального закладу, а також відповідний міжнародний сертифікат про 
участь у конференції.

9 листопада 2016 року в університеті відбулася презентація програми мо-
лодіжних проектів Львівської міської ради “LVIV YOUNG PROJECT 2017”. 
Мету та завдання проекту представив його куратор, випускник університе-
ту Юрій Звір.

Проект “LVIV YOUNG PROJECT 2017” об’єднує сукупність завдань для сту-
дентів, проблеми, які потрібно вирішити, пошук способів їх вирішення, а також 
аналіз отриманого результату.

Цікавим є те, що студенти можуть працювати в найрізноманітніших напрям-
ках: профорієнтація учнів шкіл, ІТ – напрямок, культура, архітектура, екологія, 
dog friendly city, інститут міста, проект “Власна ідея”.

LVIV YOUNG PROJECT 2017LVIV YOUNG PROJECT 2017

20 жовтня 2016 року проректор з наукової роботи університету, професор 
Б. Б. Семак відвідав Тернопільський національний економічний університет, де 
взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя від дня заснування навчального за-
кладу. Від імені ректора та ректорату університету Богдан Богданович привітав 
адміністрацію, професорсько-викладацький колектив й студентство ТНЕУ та  
побажав їм успіху, процвітання, розвитку і невпинного руху вперед!

LVIV YOUNG PROJECT 2017
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200 ЛІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ЕРА
16 листопада 2016 року в Інституті економіки та 

фінансів відбулося студентське свято “200-літня еконо-
мічна ера” з нагоди 200 річниці з дня заснування універ-
ситету та Міжнародного дня студента. 

Після урочистого відкриття заходу, студентів і виклада-
чів Інституту та гостей привітав ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик. У вітальному слові Петро Олексійович 
розповів про історію започаткування Міжнародного дня 
студента та причетність українців до цього свята. Також з 
вітальним словом виступила директор Інституту економіки 
та фінансів, доцент Т. О. Герасименко, яка привітала сту-
дентів з Міжнародним днем студента та побажала коман-
дам успіхів у конкурсі. 

На сцені актової зали зійшлися у змаганні молодих і весе-
лих талантів команди спеціальностей Інституту економіки 
та фінансів: “Скажені обліковці”, “3 гривні вкупі” та “Діти 
Міценко”. Кожна з команд винесла на суд глядачів свою 
програму, яка складалась із презентації спеціальності, гумо-
ристичного виступу та пісенної композиції. Впродовж всьо-
го дійства в залі не стихали сміх і підбадьорливі оплески. 

Журі, у складі директора Львівської регіональної філії 
Національного інституту стратегічних досліджень В. І. Во-
лошина (випускник 1993 року), завідувача кафедри еко-

номіки та підприємництва Львівського інституту МАУП 
Н. В. Магас (випускниця 2006 року) та головного бухгалте-
ра будівельної компанії “Інтергалбуд” Т. Л. Ковальчук (ви-
пускниця 1991 року), у своїх виступах відзначили високий 
креативний рівень представлених командами програм, їх 
актуальність та довершеність. 

За результатами конкурсу за рішенням журі І місце вибо-
рола команда спеціальності “Економіка” – “Діти Міценко”; 
ІІ місце – команда спеціальності “Облік і оподаткування” – 
“Скажені обліковці”; ІІІ місце – команда спеціальності “Фі-
нанси, банківська справа та страхування” – “3 гривні вкупі”.

2 листопада 2016 року на факультеті товарознав-
ства, управління та сфери обслуговування університету 
урочисто відсвяткували День менеджера.

Відкрив захід вітальним словом декан факультету, до-
цент В. В. Гаврилишин. Володимир Володимирович приві-
тав присутніх зі святом, обґрунтував прогресивність спеці-
альності “Менеджмент” та наголосив на важливості таких 
святкувань на факультеті. У вітальному слові завідувач ка-
федри менеджменту професор В. І. Єлейко побажав успіхів 
у навчанні всім студентам рідної спеціальності.

ДЕНЬ МЕНЕДЖЕРА Неочікуваним був початок надзвичайно професійної та 
цікавої сценки “Еволюція менеджменту”: на сцену вибігли 
менеджери першого періоду еволюції цієї науки. Кожен на-
ступний період був все цікавішим! Приємну ностальгію 
викликала пісня під гітару “Старі фотографії” у поєднан-
ні з показом фотографій із життя кафедри менеджменту та 
університету загалом.

На заході першокурсників чекала перевірка загального 
рівня ерудиції. Слід відзначити, що наші студенти не лише 
талановиті, але й красиві. Це ще раз довели студентки, які 
взяли участь у конкурсі краси “Міс менеджмент 2016”: Па-
гута Марія, Клопотовська Соломія, Вихрист Яна, Гринке-
вич Ярина, Шульга Юлія, Береза Ольга та Бородата Оксана.

Вихід красунь супроводжувався чудовими піснями, ви-
конаними Аліною Гепаловою та Гриником Віталієм, а та-
кож мультимедійною презентацією найкращих фотографій 
дівчат. Дівчата перемогли у різних номінаціях. Цього на-
вчального року “Міс Менеджмент 2016” стала Юлія Шуль-
га, “Віце Міс Менеджмент 2016” – Яна Вихрист.

Багато прекрасних фахових, смішних та ліричних, му-
зичних і танцювальних композицій було виконано талано-
витими студентами. Вдячність цим студентам висловила 
доцент І. І. Свидрук, яка нагородила їх грамотами та цін-
ними призами.

Фіналом свята стали побажання декана факультету, до-
цента В. В. Гаврилишина у подальших успіхах кафедрі 
менеджменту в дружній родині факультету, а студенти зро-
били всім присутнім сюрпризи – надзвичайні солодощі та 
магічні побажання.

ПАЛОМНИЦЬКИЙ ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
1 листопада 2016 року проректор з навчально-методич-

ної роботи, професор С. В. Скибінський разом зі студен-
тами спеціальності “Реклама та зв’язки з громадськістю” 
в межах навчальної дисципліни “Історія реклами і PR” 
здійснили організоване виїзне навчання дуального іннова-

ційного типу на тему “Паралелі конфесійної реклами епо-
хи Середньовіччя в Західній Європі і поточного періоду 
в Україні”, що відбулося у Свято-Успенській Почаївській 
лаврі (м. Кременець, Тернопільська область).
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НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ У ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ
ти основні ознаки захисту банкнот і цінних паперів. Також 
члени наукового гуртка мали можливість побачити процес 
сортування і складання готівки для інкасації за допомогою 
лічильника банкнот GLORY.

На завершення викладачі та студенти подякували за ці-
каву екскурсію та розповідь керівництву та всім працівни-
кам відділення банку й побажали їм фінансового процві-
тання на вітчизняному ринку банківських послуг.

20 жовтня 2016 року представники студентського 
наукового гуртка університету зі спеціальності 
“Фінанси, банківська справа та страхування” відвідали 
ПАТ “Forward Bank” (місто Львів), де мали змогу озна-
йомитися з особливостями фінансово-господарської 
діяльності фінансової установи.

У приміщенні банку студентів і викладачів привітно зу-
стріла заступник начальника відділення банку Наталія Гро-
мова. З її розповіді студенти почерпнули багато цікавого 
про історію створення банку, зокрема і про дане відділення, 
про переваги комерційного банку в обслуговуванні фізич-
них та юридичних осіб.

Заступник начальника відділення банку звернула увагу 
на можливості систем платежів і переказів ПАТ Forward 
Bank. Цікавою, з практичної точки зору, виявилася розпо-
відь фахівця щодо здійснення ідентифікації нових клієнтів, 
вивчення та уточнення інформації про них, аналізу їх пла-
тоспроможності при видачі кредитів. 

У свою чергу,  касир відділення розповіла студентам і 
наочно продемонструвала, як здійснюється перевірка ку-
пюр на оригінальність. Всі присутні мали змогу побачити, 
як працює інфрачервоний детектор, що дозволяє перевіря-

СЕМІНАР ЗА УЧАСТІ ПОЛІЦІЇ
5 жовтня 2016 року на факульте-

ті товарознавства, управління та 
сфери обслуговування університету 
відбувся семінар із питань охорони 
та захисту прав і свобод людини, 
протидії злочинності, забезпечен-
ня публічної безпеки і правопорядку, 
який провела старший інспектор з 
особливих доручень Управління забез-
печення прав людини Національної 
поліції України у Львівській області 
Оксана Осипівна Санагурська.

У виступі представник поліції охарак-
теризувала основні етапи притягнення 
громадян до адміністративної відпові-

дальності. Важливою в цьому аспекті для 
студентів факультету, особливо першо-
курсників, була інформація щодо скла-
дання протоколу про адміністративне 
порушення, затримання за вчинення ад-
міністративного порушення, здійснення 
особистого огляду та огляду речей особи, 
а також винесення постанови по справі 
про адміністративне правопорушення, 
якою накладається адміністративне стяг-
нення (покарання).

Також у своєму виступі Оксана
Санагурська зробила наголос на особли-
востях відповідальності неповнолітніх 
за адміністративні правопорушення у 
сфері безпеки дорожнього руху.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМІ
3 листопада 2016 року ректор уні-

верситету, професор П. О. Куцик взяв 
участь у роботі 16-му Міжнародно-
му економічному форумі, що відбувся 
у Львові на стадіоні “Арена-Львів”.

У заході взяли участь: президент 
України Петро Порошенко, перший 
віце-прем’єр України Степан Кубів, 
міністр інфраструктури Володимир 
Омелян, голова Львівської облдер-
жадміністрації Олег Синютка, голова 
Львівської обласної ради Олександр 
Ганущин та міський голова Львова 
Андрій Садовий. Особливістю цього-
річного форуму у Львові стала значна 
кількість учасників від іноземних ком-
паній, а також підприємців, диплома-

тів, представників міжнародних фондів, бізнес-асоціацій та банківських установ.
Загалом на форумі представлено 9 тематичних панелей, участь у яких взяли 
близько 20 експертів та фахівців приватного і державного секторів. 

Ректор університету прийняв участь в обговорені економічних переваг
України, які сприятимуть формуванню її позитивного іміджу та залученню 
інвестицій в економіку Львівщини.
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26 жовтня 2016 року в університеті відбулася зустріч 
студентів та викладачів Інституту економіки та фі-
нансів із начальником управління інвестиційної політи-
ки Львівської облдержадміністрації, випускником нашо-
го навчального закладу 2000 року Романом Матисом.

Відкрила зустріч вітальним словом директор Інституту 
економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. У висту-
пі Тамара Олегівна наголосила на важливості обговорення 
питань, пов’язаних із залученням іноземних інвестицій у 
Львівську область, оскільки територіальна близькість до 
країн Євросоюзу та висока ділова активність бізнес-струк-
тур забезпечують їй високу інвестиційну привабливість.

Під час виступу Роман Матис розповів присутнім про 
особливості інвестиційної діяльності підприємств у сьо-
годнішніх умовах та законодавчі вимоги до іноземних 
інвесторів; окреслив ті основні труднощі, з якими стика-
ються міжнародні компанії, прагнучи здійснювати капіта-
ловкладення, та визначив можливі  шляхи їх подолання. 
Доповідач акцентував увагу присутніх на важливості ін-
вестування у створення нових промислових виробництв 
та модернізацію діючих індустріальних заводів. Він навів 
приклади успішно діючих інвестиційних проектів із іно-

земним фінансуванням та перспективи впровадження у ко-
роткотерміновому періоді нових проектів.

На завершення Роман Матис відповів на запитання ви-
кладачів та студентів щодо конкретних переваг Львівської 
області перед іншими регіонами нашої держави, оплати 
праці на підприємствах із іноземними інвестиціями, пер-
спектив запровадження індустріальних парків, соціальної 
відповідальності міжнародного бізнесу тощо.

ОБГОВОРЕНО ІНВЕСТИЦІЙНУ 
ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ

МАЙСТЕР КЛАС МАЙСТЕР КЛАС 
ФАХІВЦІВ З ІЗРАЇЛЮФАХІВЦІВ З ІЗРАЇЛЮ

11 листопада 2016 року в університеті відбувся семі-
нар за участі працівників консульства та Асоціації під-
приємців Ізраїлю Елеонори Школьнік та Елі Уріцкій.

Відкрив захід ректор університету, професор П. О. Куцик. 
У вітальному слові Петро Олексійович привітав шановних 
гостей у стінах найстарішого торговельно-економічного 

вишу Східної Європи та побажав учасникам плідної дис-
кусії з обговорення презентованого лекційного матеріалу 
на семінарі.

Елі Уріцкій презентував лекцію на тему “Від економіки 
RС до глобалізації” в якій розповів про історичні аспекти 
розвитку ізраїльської економіки, розкрив основні макропо-
казники та демографічні й соціально-економічні чинники, 
що впливають на економіку країни.

Елеонора Школьнік презентувала лекцію на тему 
“7 етапів становлення бізнесу в умовах глобального рин-
ку”, в якій розповіла про підприємницьку діяльність в умо-
вах глобалізації економіки і про можливості міжнародного 
співробітництва, про креативніть в управлінні бізнес-про-
ектами, а також про інтернет-маркетинг як рушійну силу 
для малого та середнього бізнесу.

Після завершення лекцій студенти та викладачі мали 
змогу активно подискутувати з лекторами семінару.

Крім того, ректор університету, професор П. О. Куцик 
та перший проректор, професор М. Ю. Барна спільно з 
представниками консульства Ізраїлю обговорили програми 
обміну та мобільності студентів університету у вищих на-
вчальних закладах Ізраїлю.

12-13 листопада 2016 року на базі Почесного 
Консульства Держави Ізраїль у Львові студенти та 
викладачі факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування університету взяли участь у 
практичному семінарі на тему “Бізнес в Ізраїлі”. 

В межах заходу студенти ознайомилися з практикою 
впровадження інновацій компаніями та малими 
підприємцями Ізраїлю, системою підтримки малого та 
середнього бізнесу, особливостями ринку банківських 
послуг та оподаткування.

Під час підбиття підсумків семінару учасники обговори-
ли проблеми бізнесу в Україні та перспективи українсько-
ізраїльської співпраці у сфері новітніх технологій і торгівлі. 

МАЙСТЕР КЛАС 
ФАХІВЦІВ З ІЗРАЇЛЮ
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18 жовтня 2016 року на факуль-
теті товарознавства, управління та 
сфери обслуговування університету 
урочисто відзначили День харчо-
вої промисловості. Захід відбувся за 
умовно поділеними окремими май-
данчиками для проведення майстер-
класів, презентацій, виступів та час-
тування гостей. 

Відкрив захід вітальним словом рек-
тор університету, професор П. О. Куцик, 
який відзначив важливість фахівців хар-
чової промисловості у суспільстві та роз-
повів про історичні віхи підготовки хар-
човиків у нашому виші.

До привітань ректора долучився де-
кан факультету, доцент В. В. Гаврили-
шин, який наголосив на тому, що вже 
стало доброю традицією на факультеті 
проводити різноманітні заходи та ор-
ганізовувати відзначення професійних 
свят, дотичних до спеціальностей фа-
культету. Він також підкреслив, що ак-
тивна участь у різноманітних заходах 
повинна стимулювати студентів до 
відмінного навчання та активної на-
укової роботи.

Колектив кафедри харчових техно-
логій представив її завідувач професор 
Ігор Ощипок, який також привітав усіх 
присутніх із професійним святом, по-
бажав студентам успіхів у навчанні та 
стати в майбутньому справжніми фа-
хівцями харчової промисловості.

Родзинкою свята виявилося неймо-
вірне “флейрінг show” у виконанні 
Артема Береславського, студента 1 
курсу спеціальності “Готельно-ресто-

ранна справа”, випускника барної шко-
ли “Old School Bar”, бар-менеджера 
коктейль-бару “Midnight”, який вірту-
озно приготував коктейлі та пригощав 
ними присутніх. 

На святі всі змогли вивчити тонко-
щі традиційної японської кухні – суші, 
майстер-клас приготування яких про-
вів студент 2 курсу спеціальності “Хар-
чові технології та інженерія” Михайло 
Шура. Він продемонстрував високе 
мистецтво виробництва різних видів 
суші. Після завершення майстер-кла-
су всі учасники та гості свята змогли 
насолодитися надзвичайним смаком 
японської страви.

Не менш цікавим був майстер-клас 
Богдана Базюка з приготування цуке-
рок, творіння яких, наче ювелірний ви-
ріб, проявлення душі й настрою митця-
кондитера. Мистецтво їх приготування 
він здобував у таких країнах, як Чехія, 
Хорватія, Італія, Австрія та Угорщина. 

ДЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Слід відзначити, що даний захід 
мав також і профорієнтаційну мету, 
оскільки гостями свята були студен-
ти Львівського кооперативного коле-
джу економіки і права спеціальностей 
“Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність”, “Харчові технології” та 
“Готельно-ресторанна справа” на чолі 
із заступником директора з виховної 
роботи Ігорем Бішком та завідувачем 
відділення технології та готельно-рес-
торанної справи Оксаною Шурою.

На святі гості частувалися смачни-
ми млинцями, цукерками, тістечками, 
десертами та запашною кавою, які 
готували самі студенти та одночасно 
переглядали на екрані пізнавальні ро-
лики з виробництва продуктів харчу-
вання.

Викладачі, студенти та гості отри-
мали приємні враження і позитивні 
емоції від різних майстер-класів та ор-
ганізації свята в цілому.

КОРИСНІ ЗНАННЯ ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

21 жовтня 2016 року студенти спеціальностей 
“Маркетинг” і “Реклама в бізнесі” спільно з виклада-
чами кафедри маркетингу, доцентами І. В. Бойчук та 
Н. Ф. Басій взяли участь у роботі Львівського міжна-
родного форуму індустрії туризму та гостинності, який 
відбувся упродовж трьох днів.

На форумі працювали XVII міжнародна виставка-
ярмарок “ТурЕкспо” і X спеціалізована виставка
“Готельний та ресторанний бізнес”, у межах яких від-
бувалися конференції, семінари, презентації, май-
стер-класи, практикуми та цікаві конкурси від відо-
мих вітчизняних і зарубіжних туристичних компаній і 
готельно-ресторанних комплексів. 

Відвідування такого форуму викликало чималий ін-
терес студентів до обраних спеціальностей і майбутніх 
професійних можливостей, забезпечило усвідомлення 
потреби в якісних знаннях і практичному їх застосуван-
ні, надало стимулу до зосередження зусиль на навчально-
науковій роботі. 

Нещодавно ректор університету, професор
П. О. Куцик відвідав Львівський кооперативний коледж 
економіки і права Навчально-наукового комплексу “Ака-
демія”, де взяв участь в урочистостях, присвячених 150 
річниці з дня створення першого в Україні споживчого 
товариства та 77 річчя з дня заснування коледжу.
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ТРЕНІНГ СЕМІНАР ДЛЯ СЕРТИФІКОВАНИХ
АУДИТОРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

14-18 листопада 2016 року в університеті відбувся тре-
нінг-семінар по удосконаленню професійних знань аудито-
рів Західної України відповідно до Положення про постій-
не удосконалення професійних знань аудиторів України. 

Ініціатор заходу – уповноважений представник аудитор-
ської палати України – ТзОВ “Центр розвитку аудиту”, а 
співорганізатор – ТОВ “Ера Аудит” в особі генерального 
директора Наталії Головатої (випускниці університету 
1994 року) та Львівський торговельно-економічний уні-
верситет, в особі ректора, члена Спілки аудиторів України, 
професора Петра Олексійовича Куцика. 

Метою постійного вдосконалення професійних знань ау-
диторів є безперервне поглиблення, підтримання на належ-
ному рівні, розширення й оновлення професійних знань 
для забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому 
послуг.

На семінарі вдосконалювали свої знання викладачі
кафедри бухгалтерського обліку: доцент О. М. Чабанюк,
доцент Ю. В. Панченкова, доцент С. І. Головацька та до-
цент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, доцент 
С. П. Лозовицький.

УЧАСТЬ У LVIV FASHION WEEK 
29 жовтня 2016 року студенти спеціальності “Підприєм-

ництво, торгівля і біржова діяльність” спільно з завідува-
чем кафедри товарознавства та технології непродовольчих 
товарів, професором Л. В. Пелик та доцентом цієї ж кафе-
дри Н. А. Терешкевич взяли участь роботі міжнародного 
фестивалю Lviv Fashion Week – одній із наймасштабніших 
модних подій у Східній Європі, яка щосезону приймає по-
над 12 000 відвідувачів.

Особливістю цього сезону стало розширення кількості 
дизайнерів-учасників: покази основного розкладу охопили 
4 дні Львівського тижня моди.

В межах візиту студенти університету мали можливість 
побачити нову колекцію товарного асортименту непродо-
вольчих товарів, де познайомились із новими видами виробів 
платтяно-костюмного призначення, пошитих із екотекстилю.

9-11 листопада 2016 року на базі 
виставкового комплексу Південний 
Expo відбувся найбільший в Україні 
фестиваль готельно-ресторанно-
го бізнесу “HoReCa Show Lviv 2016”,
в якому студенти спеціальності 
“Готельно-ресторанна справа” взя-
ли участь у якості волонтерів. Слід 
відзначити, що захід зібрав десят-
ки рестораторів і готельєрів, сотні 
кухарів, тисячі відвідувачів, сотню 
майстер-класів і практикумів. 

Впродовж трьох днів студенти уні-
верситету мали змогу ознайомитися з 
11 локаціями, прийняти участь і бути 
безпосередніми учасниками різних 
майстер-класів, виставок та  ярмарок, 
послухати лекції від провідних практи-
ків з ресторанного й готельного марке-
тингу, управління персоналом, продук-
тів і технологій.

Організатори подбали про те, щоб 
нові знання та цікавий досвід отри-

мали і професійні кухарі, й аматори, і ресторатори, і готельєри, і керівники, й 
адміністратори, і лінійний персонал, а також маркетологи та HR-менеджери рес-
торанів та готелів.

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ



9У КОЛЕДЖАХ

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТУСО В МКТЕК
19 жовтня 2016 року у Мукачівському кооперативному 

торговельно-економічному коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбулося виїзне святкування 
Дня факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування, приурочене святкуванню 200-річчю з дня 
заснування університету.

Розпочався захід із лекції професора Володимира 
Василечка на тему “Екологічні вимоги до товарів в контексті 
світового досвіду”. Під час лекції відбувалися жваві 
дискусії студентів, викладачів та лектора щодо охорони 
довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів, і це ще раз підтвердило потребу підготовки 
фахівців із новоствореної спеціальності “Технології 
захисту навколишнього середовища”.

Продовжилося дійство в актовій залі коледжу 
презентуванням факультету. В процесі виступів до при-
сутніх звернувся декан факультету товарознавства, управ-
ління та сфери обслуговування, доцент В. В. Гаврилишин, 
який розповів про історію, традиції та досягнення нашого 
університету, ознайомив зі спеціальностями факультету, на 
яких студенти коледжу можуть продовжувати навчання для 
здобуття ступенів вищої освіти “бакалавр” та “магістр”. 

Особливим гостем цього свята був наш випускник 
1981 року, Голова правління торгового дому “Мукачево” 
Іван Колядка . Він щиро подякував усім організаторам 
за чудову ідею виїзного святкування Дня факультету, з 
натхненням згадав свої цікаві студентські роки, а також 
наполегливо рекомендував продовжувати навчання лише 
у Львівському торговельно-економічному університеті, 
адже отримав глибокі знання за своєю спеціальністю. 
Студенти університету Олег Кобрин, Едуард Шепа, 
Віталій Гриник, Тетяна Лемцьо, Любов Ковальковська, 

Андріана  Гіщак, Лілія Гасюк, Андрій Лебединець та Ольга 
Посівнич порадували гостей свята мистецькими виступами 
і запальними мелодіями. Веселі сценки КВК показали 
студентки-учасниці команди “Жони” Лілія Малімон, Аня 
Самчук та Аліна Лісіцина. Також студенти поділилися 
своїми враженнями про навчання в нашому університеті та 
запросили всіх присутніх на навчання.

Одночасно викладачі факультету проф. Пелик Л. В., 
проф. Василечко В. О., доц. Гірняк Л. І., доц. Миронов Ю. Б., 
доц. Донцова І. В., Лебединець В. Т. розповіли студентам 
коледжу про спеціальності, за якими проводиться 
підготовка фахівців на факультеті, про умови навчання, 
дозвілля та перспективи працевлаштування випускників. 
Викладачі подарували директору коледжу, доценту 
Б. І. Кабаці авторські підручники та посібники, які стануть 
у пригоді студентам коледжу.

На завершення Богдан Іванович Кабаці висловив 
щирі слова вдячності декану, викладачам та студентам 
факультету за організацію святкування та запросив частіше 
приїжджати на Закарпаття.

ФЕСТИВАЛЬ З НАГОДИ
ДНЯ КОЗАЦТВА У ТКТЕК

Традиційно з нагоди Дня українського козацтва та 
свята Покрови у Тернопільському кооперативному тор-
говельно-економічному коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбувся фестиваль “Козацькі 
забави”.

Родзинкою заходу став благодійний ярмарок 
“НАЛИСНИК-FEST” з метою збору коштів на благодійни-
цтво. Слід відзначити, що захід зібрав на повір’ї коледжу 
чимало тернополян. 

Святкову атмосферу “смачного” фестивалю до-
повнювали виступи талановитих студентів коледжу. 
Після частування розпочалася розважальна програма 
фестивалю – чотири “студентських” курені випробо-
вували силу та спритність у традиційних козацьких 
забавах.

Глядачі жваво аплодували і підтримували козаків. 
Хлопці вправно проходили всі випробування, демон-
струючи як  козаки на конях скакали, силою вихваля-
лись, з варениками вправлялись,  за сіллю ходили, гопак 
танцювали, через річку переправлялись. Інтрига зма-
гань зберігалась до кінця, оскільки всі козацькі курені 
були гідні перемоги. 

Музична програма фестивалю захоплювала сучас-
ним виконанням учасниками художньої самодіяльності 
українських народних пісень, козацьких пісень, народ-
них танців.

На завершення фестивалю організатори підготували 
сюрприз для учасників та гостей – всіх пригощали при-
готованим власноруч козацьким кулішем.

24-25 листопада 2016 року перший проректор універ-
ситету, професор М. Ю. Барна прийняла участь у за-
сіданні Ради ректорів і директорів вищих навчальних 
закладів споживчої кооперації України у м. Кропивниць-
кому, що відбулося на базі Кіровоградського кооператив-
ного коледжу економіки і права імені М. П. Сая.
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ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗБОРИ АУДИТОРІВ ЛЬВІВЩИНИ
9 листопада 2016 року на базі уні-

верситету відбулися збори сертифі-
кованих аудиторів Львівського регіону.

У проведенні зборів взяли участь 
викладачі кафедри бухгалтерсько-
го обліку університету: професор 
П. О. Куцик, професор М. В. Коря-
гін, професор В. О. Озеран, доцент 

О. М. Чабанюк, а також викладачі ка-
федри аудиту, аналізу та оподаткуван-
ня університету: доцент Р. В. Бойко 
та доцент С. П. Лозовицький.

На зборах із доповідями виступили: 
голова Аудиторської палати України 
О. В. Гачківський та член Аудиторської 
палати України Є. Д. Синявський.

Також на зборах відбулося обго-
ворення змін організаційно-право-
вих норм аудиторської діяльності, 
активну участь у якому взяли викла-
дачі університету. Крім того, обрано 
делегатів на з’їзд аудиторів України, 
до складу яких увійшли і викладачі 
університету: професор П. О. Куцик, 
професор М. В. Корягін та професор 
В. О. Озеран.

3 листопада 2016 року в універ-
ситеті відбулося засідання вченої 
ради, на якому обговорено питання 
навчально-наукової діяльності закла-
ду для успішного функціонування на 
ринку освітніх послуг.

З інформацією про результати набо-
ру здобувачів освітньо-наукового рівня 
доктора філософії та наукового рівня 
доктора наук у 2016 році та завдання з 
організації набору в 2017 році доповів 
проректор з наукової роботи, професор 
Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богдано-
вич наголосив, що у 2016 році прийом 
до аспірантури та докторантури здій-
снювався за новим переліком наукових 
спеціальностей і за новими правила-
ми прийому, котрі згідно з вимогами 
МОН України вперше розроблені як 
додаток до загальних правил прийому 
університету. Проректор відзначив, 
що на сьогоднішній день в аспірантурі 
навчається 173 аспіранта, у тому чис-
лі 143 – на денній формі навчання та 
30 осіб – заочно. Крім того, у виступі 
було зазначено, що у 2016 році викла-
дачами, аспірантами та здобувачами 
захищено 2 докторські та 15 кандидат-
ських дисертацій.

За результатами заслуханої інфор-
мації вчена рада університету роботу 
аспірантури у 2016 році визнала ефек-
тивною, проте наголошено на необхід-
ності завідувачам кафедр, де функці-
онує аспірантура, розробити проекти 
паспортів для спеціальностей нового 

переліку і затвердити їх на засіданні 
вченої ради.

Про завдання кафедр в інтенсифіку-
ванні інновацій у навчальному процесі 
як основи профорієнтаційної роботи та 
забезпечення набору студентів допо-
вів проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор С. В. Скибінський. 
Станіслав Володимирович наголо-
сив, що впровадження інновацій у на-
вчальному процесі розглядається рек-
торатом як основний напрям роботи 
професорсько-викладацького складу 
університету. Під час доповіді прорек-
тор відзначив, що показники, які відо-
бражають запровадження інновацій в 
університеті, відповідають усім акре-
дитаційним вимогам, а за окремими 
з них, зокрема видання підручників і 
посібників, відкриття комп’ютерних 
класів, забезпечення студентів ПК, – 
навіть перевищують. Також було на-
голошено на необхідності системного 
впровадження інновацій у навчаль-
но-науковий процес та його постій-
ного висвітлення на веб-ресурсах 
університету, оскільки це впливатиме
на результати набору абітурієнтів
у майбутньому.

Заслухавши інформацію, вчена рада 
ухвалила: звернути особливу увагу 
на організацію освітнього процесу, 
впровадження інновацій, навчально-
методичне забезпечення на перших 
курсах, особливо на нових відкритих 
в університеті спеціальностях; взяти 
за правило розпочинати навчальний 
рік першою парою із Вступу в спеці-
альність у виконанні завідувача випус-
кової кафедри, професора, або якщо на 
кафедрі ліцензовано дві спеціальності, 
то на одній з них – гаранта освітньої 
програми.

З інформацією про стан інформа-
ційного забезпечення веб-ресурсів та 
ефективність роботи сайту універси-
тету виступив директор навчально-
наукового інформаційного інституту, 
доцент О. М. Швець. У виступі Олег 
Михайлович відзначив: в сучасних 
умовах веб-ресурси є основним ру-

шійним елементом реклами для по-
тенційних абітурієнтів, що зумовлює 
необхідність постійного оновлення 
сторінок структурних підрозділів уні-
верситету. Тому директором Інституту 
наголошено на необхідності швидшого 
подання оновленої інформації та новин 
із життя навчального закладу.

Про хід підготовки до відзначення 
200-річчя заснування Львівського тор-
говельно-економічного університету 
доповіли ректор, професор П. О. Ку-
цик та проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей.

Також на засіданні вченої ради за-
слухано інформацію: про стан готов-
ності акредитаційних справ спеціаль-
ності (напряму підготовки) 6.030203 
“Міжнародні економічні відносини” 
освітнього рівня “бакалавр” та спеці-
альності 7.03040101 “Правознавство” 
освітнього рівня “спеціаліст” (перепід-
готовка) до повторної акредитації; про 
підготовку до первинної акредитації 
спеціальності 8.18010014 “Управлін-
ня фінансово-економічною безпекою” 
освітнього рівня “магістр”. Крім того, 
членами вченої ради розглянуто та за-
тверджено теми дисертаційних робіт 
для здобувачів наукового ступеня док-
тора філософії.
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
2016-2017 навчальний рік на 

факультеті міжнародних еконо-
мічних відносин та інформаційних 
технологій університету розпочав-
ся з особливим настроєм, оскільки 
студентські лави поповнилися пред-
ставниками країн з неповторним 
азійським колоритом. 

Студентами денної (очної) форми 
стали: Гасімов Вусал Абдулла  (Азер-
байджан), спеціальність “Міжнарод-
ні економічні відносини”; Ішонкулов 
Джамшіджон Бахромжон огли (Узбе-
кистан), Алієв Алі Фуал оглу (Азербай-
джан) – спеціальність “Комп’ютерні  
науки та інформаційні технології”; 
Ху Єшуай (Китай) – спеціальність 
“Маркетинг”.

Студентами заочної форми навчан-
ня стали: Геловані Теа (Грузія) – спе-
ціальність “Маркетинг” та Алієв Рза 
Тельман огли (Азербайджан) – спе-
ціальність “Міжнародні економічні
відносини”. 

Слід відзначити, що шлях до Укра-
їни був неблизьким, але бажання на-

вчатися перевершило всі вагання, тому 
студенти не побоялися знехтувати зна-
чною географічною відстанню та куль-
турними відмінностями і вирушили 
здобувати освіту у Львові в найстарі-
шому торговельно-економічному виші 
Східної Європи.

У студентському виборі не остан-
ню роль відіграла магія нашого міста 
з його історичними принадами та кре-
ативними культурними традиціями. З 
усіх навчальних закладів студенти об-
рали саме наш університет, який дає 
можливість впевнено відчувати себе 
в економічному середовищі, успішно 
провадити бізнес, орієнтуватися в усіх 
інноваційних впровадженнях та бути 
конкурентоспроможним у міжнарод-
ному економічному просторі.

СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року в універси-
теті кафедрою фінансів, кредиту та 
страхування проведено VІІ Всеукра-
їнську науково-практичну конферен-
цію студентів, аспірантів та моло-
дих вчених на тему “Сучасний стан 
та пріоритети модернізації фінан-
сово-економічної системи України”, 
присвячену 200-річчю заснування на-
шого навчального закладу.
Мета заходу – обговорення соці-

ально-економічних наслідків і про-
блем фінансової системи України та 
розробка рекомендацій щодо реаліза-
ції стратегії її реформування з ураху-
ванням глобалізаційних, національ-
них та регіональних особливостей 
розвитку.
Модератор заходу – доцент кафе-

дри фінансів, кредиту та страхуван-
ня, доцент Т. В. Мединська. 

Відкрив науковий форум вітальним 
словом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. У виступі Петро Олексі-
йович побажав учасникам семінару 
здоров’я та гарного настрою в процесі 

роботи та напрацювання дієвих рішень 
щодо реформування фінансової систе-
ми нашої держави в умовах модерніза-
ції. З вітальним словами також висту-
пили директор Інституту економіки та 
фінансів, доцент Т. О. Герасименко та  
завідувач кафедри фінансів, кредиту та 
страхування, професор Т. Г. Васильців.

У роботі конференції взяли участь 
168 осіб, з них – 138 студентів, 19 аспі-
рантів, 11 молодих вчених з 20 вищих 
навчальних закладів та наукових уста-
нов Львова, Києва, Ірпеня, Івано-Фран-
ківська, Хмельницького та Чернігова.

Конференція проходила у 9-ти 
секціях за такими тематичними на-
прямами: економіка України в період 
фінансово-економічної нестабільнос-
ті: пріоритети модернізації та подаль-
шого поступу; грошово-кредитна та 
валютна політика України: проблеми і 
перспективи удосконалення; бюджет-
но-податкова політика та реформуван-
ня фінансової системи; напрями зміц-
нення економічної безпеки держави; 
механізми стабілізації і розвитку бан-
ківської системи; напрями і засоби по-
кращення інвестиційної привабливості 
національного господарства;  актуаль-
ні проблеми страхового ринку в Укра-
їні; мікрорівневі аспекти модернізації 
фінансово-економічного стану; осу-
часнення інструментів обліку, аналізу 
та аудиту.

На завершення наукового форуму 
завідувач кафедри фінансів, кредиту 
та страхування, професор Т. Г. Ва-
сильців урочисто вручив всім учасни-
кам грамоти та збірники матеріалів 
конференції.
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3 листопада 2016 року в межах 
профорієнтаційної роботи універси-
тету була проведена зустріч викла-
дачів і студентського активу факуль-
тету товарознавства, управління та 
сфери обслуговування і Інституту 
економіки та фінансів нашого універ-
ситету зі студентами Рівненського 
коледжу економіки та бізнесу.

Відкрив захід вступним словом за-
ступник директора коледжу з навчаль-
ної роботи Святослав Олександрович 
Гусевик, який підкреслив важливість 
зустрічі з представниками вищих на-
вчальних закладів з метою їх інфор-
мування про можливості подальшого 
продовження навчання для отримання 
вищої освіти.

Під час презентації факультету то-
варознавства, управління та сфери 
обслуговування заступник декана, до-
цент В. Т. Лебединець розповіла про 
давню історію і традиції найстарішо-
го торговельного закладу України – 
Львівського торговельно-економічно-
го університету. Вона також детально 
проінформувала про професійну підго-
товку фахівців за освітніми ступенями 
“бакалавр” та “магістр”.

У свою чергу, заступник директора 
Інституту економіки та фінансів, до-
цент Р. В. Бойко розповів студентам 
коледжу про спеціальності, особли-
вості навчання та студентське життя в 
Інституті.

Завідувач кафедри товарознавства 
і технології непродовольчих товарів, 
професор Л. В. Пелик у своєму виступі 
зосередила увагу студентів коледжу на 
особливостях здобуття ступеня бака-
лавра як на денній, так і на заочній фор-
мах навчання. Вона також підкреслила 
актуальність потреби на ринку праці 
України таких кваліфікованих фахівців 
та перспективи їх працевлаштування.

З особливостями вступу та умова-
ми навчання на факультеті студентів 
коледжу ознайомив доцент О. В. Шум-
ський, який акцентував увагу на мож-
ливості навчання випускників коледжу 
на споріднених спеціальностях за ско-
роченим терміном. 

Про традиції, студентське жит-
тя та особливості самоврядування 
студентів факультету та університе-
ту розповіла голова студентського 
самоврядування факультету Поліна 
Шевченко. Вона розкрила особли-
вості організації навчального проце-
су у виші, охарактеризувала соціаль-
но-побутові умови в гуртожитках, 
організацію дозвілля та запросила 
випускників коледжу вступати до 
університету.

За сприяння у проведенні цього 
заходу викладачі університету висло-
вили щиру подяку директору Рівнен-
ського коледжу економіки та бізнесу 
Василю Прокоповичу Романчуку.

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ РІВНЕНСЬКОГО
КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ВУЛИЦЯМИ СТАРОГО ЛЬВОВА
Нещодавно в межах року англійської мови та проведення тижня іноземних мов у Львівському кооперативному коле-

джі економіки і права Навчально-наукового комплексу “Академія” викладачем циклової комісії іноземних мов Наталією 
Верещак була організована екскурсія англійською мовою для студентів коледжу на тему “Вулицями старого Львова”. 

Під час екскурсії студенти мали змогу побачити, як кож-
на епоха залишила свій слід в історичних пам’ятках міста, 
проникнутися духом міста, відчути на собі його незвичну, 
старовинну атмосферу.

Студенти почули англійською мовою цікаві факти про те-
атри, історичні будівлі, пам’ятники, музеї, кав’ярні, палаци. 
Наставник поділилася зі студентами часом сумними, іноді 
романтичними, а здебільшого – цікавими та захоплюючими 
легендами нашого міста. Адже кожен дворик, кожен будинок 
та кожна вулиця Львова дихають власними неповторними ле-
гендами, які тягнуться ще з часів Середньовіччя.

Організована екскурсія дозволила студентам коледжу 
вдосконалити свої знання з англійської мови у цікавій фор-
мі, весело та з користю  провести час разом із одногруп-
никами та отримати пізнавальну інформацію про місто на 
англійській мові.

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

У КОЛЕДЖАХ
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17 листопада 2016 року в актовій залі університету 

відбулось феєричне та неймовірне шоу “Міс та Містер 
юридичного факультету – 2016”. 
Організатори свята – голова студентського самовря-

дування юридичного факультету Войтович Маріанна 
та голова старостату Строгова Анастасія. Художній 
керівник – заступник декана з виховної роботи, доцент 
М. М. Олашин.
До складу журі конкурсу увійшли випускники юри-

дичного факультету: Гринчук Ю. В. (юрисконсульт 
Торгового Дому “Бойчак”), Стояновська М. Л. (адвокат 
Львівської палати адвокатів України), Лаба С. В. (керів-
ник апарату Франківського районного суду м. Львова), 
Медвідь О. Ю. (головний менедженр конференц-готелю 
“Супутник”), Ляшенко Ю. О. (начальник відділу ПАТ 
“Кредобанк”), Панько М. Є. (адвокат Львівської палати 
адвокатів України).

Краса, грація, чарівність, інтелект, оригінальні таланти 
і заворожуючий вальс, які подарували учасники присутнім 
глядачам, надовго залишаться в пам’яті тих, хто прийшов 
на свято. 5 дівчат та 5 хлопців змагалися в 4 конкурсах:
“Візитка”, “Конкурс талантів”, “Інтелектуальний конкурс” 
та “Танцювальний конкурс Вальс”, а також за 4 номінації: 
Міс “Загадка”, Містер Ікс, Міс Стиль, Містер Стиль, Міс 
Всезнайка, Містер Всезнайко, Міс Антистрес, Містер 
Антистрес і, звичайно ж, Міс юридичного факультету та  
Містер юридичного факультету.

У конкурсі “Візитка” конкурсанти представили себе, 
розказали, з яких куточків України приїхали, звернулись до 
журі та побажали успіхів один одному. В другому конкурсі 
на розсуд журі та глядачів конкурсанти представили свої 
таланти: співали пісні, читали вірші, танцювали та показу-
вали акторські здібності. 

Третій конкурс, інтелектуальний, передбачав дати жар-
тівливу та найцікавішу відповідь на питання. Завершаль-
ний конкурс був найчуттєвішим, ніжним, граціозним та 

заворожуючим. Мужні джентльмени кружляли у вихорі 
вальсу ніжних дівчат у вечірніх сукнях.

Після кожного конкурсу журі та глядачів розважали 
студенти та гості юридичного факультету: студент Батен-
чук Ю. виступив з піснею “На добро”, Танцювальний но-
мер для глядачів подарував колектив Нey girls. Також пісен-
ні композиції виконали студентка ЮФ Павлішак Марія та 
студентка ЛНУ ім. І. Франка Сокіл Ірина.

По завершенню всіх конкурсів журі розподілила номі-
нації таким чином: Здрок Богдана – Міс Стиль; Залуцький 
Данило – Містер Стиль; Огай Карина – Міс Загадка; Гора-
єцький Андрій – Містер Ікс; Костіна Євгенія – Міс Анти-
стрес; Петях Юрій – Містер Антистрес; Бучко Анастасія – 
Міс Всезнайка; Сорока Дмитро – Містер Всезнайко. Титул 
Міс юридичного факультету ЛТЕУ-2016 отримала Федор-
ко Аделіна, а Містером факультету став Магдич Сергій! 

Всі учасники отримали цінні подарунки від кафедр 
юридичного факультету та деканату. Приємним спогадом 
для конкурсантів залишаться подарунки від Mary Kay, з 
любов’ю надані Іриною Скучипець, яка створювала образи 
учасників у перервах між виступами.

СВЯТО КРАСИ І ГРАЦІЇ 

ЗАЯВИ ПРО СЕБЕ І СВОЮ ПРОФЕСІЮ
14 жовтня 2016 року у ресторації “Добра хата” відбувся VII обласний фестиваль “Заяви про себе і свою професію”, 

організований волинським ресторатором, членом правління Асоціації кулінарів України, міжнародним суддею кулі-
нарного мистецтва, випускником Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного універси-
тету М. І. Находом та Луцьким центром професійно-технічної освіти. 

Учні, студенти та викладачі Луцького кооперативного коледжу 
Львівського торговельно-економічного університету взяли активну 
участь у заходах, що проходили у рамках свята “Бурштинова осінь”.

Студенти коледжу Дмитро Вуйтак та Олександр Сасін (спеціаль-
ність “Виробництво харчової продукції”) та учні Тарон Інтоян та 
Сергій Котяш (професія “Кухар. Кондитер”) частували всіх охочих 
стравами на грилю. 

Учні коледжу Павло Бакалейко та Альона Шудра (професія 
“Кухар. Кондитер”) представили на виставці кулінарних виробів 
страви волинської кухні: ковбасу домашню та картопляну, книші 
по-волинськи, бутерброди з салом, солені та мариновані овочі. Ку-
харі представили фаховому журі свою кулінарну майстерність і за 
результатами змагань отримали І місце у номінації “Кулінарія” та 
подарунок електром’ясорубку. 

Учениця коледжу за професією “Кухар. Кондитер” Юлія Ятчук 
виборола І місце у конкурсі по карвінгу серед учнів професійно-
технічних закладів “Осіння композиція”.

АКТУАЛЬНО
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Бабушкіна Адріана,
студентка коледжу
– Іван Франко є зразком і еталоном 

для багатьох студентів, особливо для 
мене. Незабутні враження, приємні 
спогади, наші веселі репетиції та трі-
умфальний виступ залишаться наза-
вжди в моєму серці. Цей захід впли-
нув на кожного, хто був присутній в 

цій залі. Бо та надія, віра і любов, які жили в серці Івана 
Франка, надихають, змушують рухатися далі і посміхатися 
життю!

ДЕНЬ СТУДЕНТА ПО МИСТЕЦЬКИ

Студенти Мукачівського кооперативного торговельно-
економічного коледжу Навчально-наукового комплексу 
“Академія” відзначили міжнародний День студента по-
максимуму. Напередодні свята студрада коледжу запро-
понувала студентам спробувати себе у ролі адміністрації 

та викладачів. І студенти по-справжньому відповідально 
проводили заняття: читали лекції, виконували практичні, 
обговорювали семінари та просто веселилися на 
музичних перервах. 

Продовжилося святкування у залі Закарпатського облас-
ного театру драми та комедії, яке відкрив голова правління 
облспоживспілки В. В. Цап. Очільник споживчої кооперації 
області з нагоди святкової тріади, що об’єднала 150-річчя з 
дня створення першого споживчого товариства в Україні, 
160-річчя І. Франка та Міжнародного дня студента, приві-
тав коледжан зі святом та вручив почесну відзнаку директо-
ру коледжу, доценту Б. І. Кабаці та грамоти викладачам. У 
вітальному слові Богдан Іванович побажав студентам напо-
легливості у здобутті знань та розвитку лідерських якостей, 
а ще – усвідомлення повноти життя, радості від кожного 
дня, а також відзначив грамотами та грошовими преміями 
кращих студентів коледжу.  Дарунком всім присутнім стала 
театральна вистава студентів-аматорів коледжу та профе-
сійних акторів “Хвилини, в котрих я любив…”. 

Діана Чегіль,
студентка коледжу
– Під враженням від вистави не 

лише я, але і мої одногрупники  та 
батьки. Все було настільки прива-
бливо й захопливо! Особливо хвилю-
вання полонили мене під час висту-
пу із Заслуженим артистом України 
В. М. Фурдем. Після повернення до-

дому довгий час згадувала виступ, серце неймовірно било 
у такт моїм спогадам. Так, мабуть, ми всі ще довго сумува-
тимемо за дивним й загадковим світом театру.

СВЯТО КРАСИ У ТЕРНОПОЛІ
22 листопада 2016 року у Тернопільському коопера-

тивному торговельно-економічному коледжі Навчаль-
но-наукового комплексу “Академія” відбувся феєричний, 
неповторний та завжди очікуваний конкурс Міс і Містер 
ТКТЕК – 2016!

Глядачі з цікавістю знайомились з учасниками у конкурсі 
“Портфоліо”, з захопленням аплодували учасникам під час 
конкурсу “Мистецький олімп”, у якому учасники демон-
стрували свої таланти. Розум та кмітливість, комунікативні 
здібності виявляли учасники у конкурсі “Інтерв’ю”. Оригі-
нальним і веселим був конкурс для дівчат “Побачення моєї 
мрії”, де їх завданням було підібрати амплуа для побачення 
з кумиром. Оригінальний стиль і вміння зав’язувати кра-
ватку показували хлопці у випробуванні HandMadeStyle. У 
конкурсі “Претендент” завданням хлопців було попросити 
дозволу на побачення у батька дівчини, враховуючи його 
професію (психіатр, композитор, генерал, суддя тощо). Ло-
гічним завершенням  шоу було традиційне для конкурсів 
краси “Дефіле”.

За результатами конкурсу Міс ТКТЕК-2016 стала сту-
дентка спеціальності “Дизайн” Ціцірко Світлана, а Містер 
ТКТЕК – 2016 – студент спеціальності “Фінанси і кредит” 
Дмитро Мазурок. 

В університеті 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”.

!!!

   !

У КОЛЕДЖАХ
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ДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РКЕПК

День студентського самоврядування допомагає налаго-
дити діалог між студентами та адміністрацією коледжу. Та 
не потрібно чекати цього дня, щоб проявити себе, кожен 
день – це шанс показати свої здібності й, хто знає, можливо, 
згодом хтось дійсно стане викладачем у коледжі.

Студенти коледжу діляться враженнями:
Прокопюк Світлана
– Сьгодні я реалізувала себе в якості завідувача віділен-

ням комерційної дільності та права, але, провівши лише 
один день на цій посаді, я переконалася в тому, що це зовсім 
не просто, на мене покладалася велика кількість обов’язків. 
Проте, з іншого боку, це шанс краще зрозуміти студентів та 
можливість всім допомогти. 
Дем’янчук Катерина 
– Я сьогодні займала посаду заступника директора з на-

вчально-виробничого процесу. Сподіваюся, що впоралась 
на всі 99,9%, із захопленням виконувала всі поставлені за-
вдання та думаю, що мені все вдалось.
Ковальська Катерина 
– Сьогодні я здійснила свою мрію, оскільки проводила 

семінар. Звісно, що я хвилювалася, оскільки переживала, як 
сприймуть мене студенти, чи добре підготуються до опиту-
вання. Лише після закінчення заняття я зрозуміла, що хви-
лювання були даремні, і працювати викладачем це круто!

Матеріал підготовлено
студентським самоврядуванням коледжу

17 листопада 2016 року Рівненський кооператив-
ний економіко-правововий коледж Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відзначив міжнародне свято сту-
дентської активності проведенням Дня студентського 
самоврядування. Керівництво коледжу на один день пе-
редало свої повноваження студентам. Кожен бажаючий 
міг взяти на себе обов’язки викладача, а голова студент-
ської ради Ольга Романюк виступила у ролі директора. 

Акцентуючи на важливій ролі студентства, захід спря-
мовано на підвищення рівня активності та акумулювання 
громадянської свідомості молоді, допомагає усвідомити 
відповідальність за власні дії. 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
18 листопада 2016 року команда 

“Вогнем і мечем” Луцького коопера-
тивного коледжу ЛТЕУ брала участь 
у ІІ Всеукраїнському етнофестивалі 
кулінарного мистецтва, що відбувся 
у коледжі технологій, бізнесу та пра-
ва Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки.

Захід приурочений українському 
козацтву, тому на фестивалі предста-
вили не лише  багаті їстівні тради-
ції козаків, а й сучасне трактування 

оформлення та подачі цікавої, само-
бутньої і надзвичайно різноманітної 
української кухні.

Учні та студенти нашого коледжу 
уже вдруге приймали участь у етно-
фестивалі. Сергій Котяш готував та 
презентував смачний козацький куліш. 
Його одногрупник Володимир Литвин 
продемонстрував присутнім вміння за 
короткий час приготувати та оформити 
смачну закуску з сала. Владислав Дей-
неко показав свою майстерність у сер-
віруванні столу на козацьку тематику. 

Натхненницею для волинських козаків 
була Юлія Редькович, яка вразила усіх 
присутніх виконанням української на-
родної пісні.

Журі фестивалю, яке складалось 
із роботодавців–професіоналів сфери 
ресторанного обслуговування, відзна-
чили якісну професійну підготовку 
команди кооперативного коледжу, їх 
високий творчий потенціал і визна-
чило переможцем у номінації “Зна-
ння тонкощів приготування закусок 
із сала”.

Володимир Литвин,
учень коледжу
– Я вперше брав участь у конкурсі з кулінарного мистецтва на етнофестивалі козацької кухні. 

Мої високі успіхи у вивченні теоретичних знань  та практичній підготовці дуже добре допо-
могли мені підготуватись до конкурсу і найкраще проявити усі свої здібності. Мені дуже ціка-
во займатися кулінарним мистецтвом, я задоволений, що обрав професію “Кухаря. Кондитера”. 
Моє навчання та підготовка до конкурсу під керівництвом викладачів та майстрів виробничого 
навчання принесли не лише задоволення, а й перемогу в номінації. Цей конкурс – гарна можли-
вість продемонструвати свій талант та навчитися чогось нового,
поспілкуватись зі студентами та учнями інших навчальних закладів. 

Сергій Котяш,
учень коледжу

- Я навчаюсь лише третій місяць, проте вже став учасником фестивалю кулінарного мистецтва 
“Бурштинова осінь”. На конкурсі  я готував та презентував традиційну українську страву “Ко-
зацький куліш”. Журі конкурсу високо оцінило мої кулінарні здобутки, відзначивши найкращі 
смакові якості приготованого мною кулішу.  Конкурс мені дуже сподобався, я багато дізнався 
нового, а також це гарна нагода перевірити свої знання.

У КОЛЕДЖАХ
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

200 років – 1000 кроків, саме під та-
ким девізом факультет товарознавства, 
управління та сфери обслуговування спіль-
но з кафедрою фізичного виховання та 
спорту університету нещодавно у Стрий-
ському парку провели легкоатлетичний 
крос, присвячений 200-річчю з дня засну-
вання навчального закладу.

Вітаючи викладачів та студентів із учас-
тю у змаганнях, декан факультету Володи-

4 листопада 2016 року відбулася
духовно-пізнавальна поїздка виклада-
чів та студентів юридичного факуль-
тету і факультету міжнародних 
економічних відносин та інформа-
ційних технологій університету до 
Крехівського монастиря святого 
Миколая ЧСВВ. Разом із спільнотою 
університету в поїздці взяв участь 
о. Роман Довгань, капелан нашого 
навчального закладу.

Учасники заходу піднялися до пе-
черних келій перших монахів та від-
відали джерело Божої Матері, ознайо-
милися з побутом монахів, дізналися 
про історію та духовне життя у цьому 
місці. Студенти та викладачі змогли 
доторкнутись до сакральних святинь, 
попросити у Бога миру та добра для 
себе та України, спільно помолилися 
біля чудотворної ікони св. Миколая, 
просили міцного здоров’я для своїх 
батьків та рідних.

На завершення ченці почастували 
гостей смачним обідом у трапезній
монастиря.

ДУХОВНО ПІЗНАВАЛЬНА ПОЇЗДКА

кладачі кафедри Вероніка
Завійська, Ігор Наявко, 
Юрій Холявко ознайоми-
ли учасників із правилами 
проведення кросу та після 
його завершення визначали 
переможців.

Спочатку на бігову до-
ріжку вийшли викладачі, 
серед яких першим до фіні-
шу прийшов декан факуль-
тету Володимир Гаврили-
шин, другим став заступник 
декана Юрій Миронов, а 
третім – доцент Михайло 
Бодак. Серед жінок пер-
шою фінішувала профе-
сор кафедри менеджменту
Тетяна Скрипко.

Серед дівчат найкраще 
виступили Поліна Шев-
ченко, Аліна Лісіцина та 
Христина Зозуля, а Сергій 
Шевчук, Богдан Гольц та 
Гладиш Тарас були най-
кращими серед юнаків
факультету.

мир Гаврилишин проінформував присутніх 
про те, що в межах святкування ювілею уні-
верситету на факультеті проводяться різно-
манітні заходи. І легкоатлетичний крос під 
назвою “200 років – 1000 кроків” став одним 
із них. Звертаючись до учасників змагань, 
декан факультету побажав усім міцного 
здоров’я, гарного настрою та перемоги.

Завідувач кафедри фізичного вихован-
ня та спорту, доцент Ігор Блащак та ви-


