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ІНАВГУРАЦІЯ РЕКТОРА
В ДЕНЬ 197 РІЧНИЦІ АКАДЕМІЇ

7 листопада 2014 року один із найстаріших
торговельно-економічних вишів України відзначив свою 
197 річницю з дня заснування навчального закладу.

Розпочались урочистості Святою Літургією у Храмі 
Святої Трійці (вул. Братів Тершаковців), де присутні 
молились за мир в Україні, за здоров’я професорсько-
викладацького складу, співробітників та студентів ака-
демії, яку провели капелан нашого вузу о. Роман та на-
стоятель храму о. Юрій.

Після завершення Служби Божої у головному корпу-
сі академії відбулась благодійна ярмарка, на якій сту-
денти пропонували покупцям власноруч виготовлені 
сувеніри, мистецькі вироби, картини, прикраси, а також 
різноманітні види печива, тортів та рулетів. 

Усі виручені кошти (дев’ятнадцять тисяч вісімсот 
дев’яносто дві гривні) передано на лікування бійця 
АТО Василя Пелеша, уродженця Старого Самбора 
Львівської області, бійця батальйону “Айдар”, якому 
сепаратисти відрубали праву руку, коли на ній побачили 
Тризуб та слова “Слава Україні”.

Далі учасники та гості свята зібрались у актовій залі 
на урочисту академію з нагоди 197 річниці академії та 
інавгурацію ректора Львівської комерційної академії. 
Захід розпочали з виконання державного Гімну України 
та вшанування хвилиною мовчання пам’яті колишнього 
ректора академії, професора Івана Михайловича Копича.

Відкрив урочистості проректор з навчально-вихов-
ної роботи академії, професор С. Д. Гелей. У виступі 
Степан Дмитрович відзначив, що 1 липня 2014 року

відбулась конференція трудового ко-
лективу Львівської комерційної акаде-
мії, на якій обрали ректором академії
професора Петра Олексійовича Куцика.

Після виступу проректора слово на-
дається першому заступнику Голови 
правління Укоопспілки В. П. Левицько-
му, який оголосив присутнім постанову 
Правління Укоопспілки від 31 липня 
2014 року про призначення П. О. Ку-
цика ректором Львівської комерційної 
академії з 1 серпня 2014 року.

Після урочистого вручення атрибу-
тів ректорської влади ректор академії, 
професор П. О. Куцик привселюдно 
присяг перед Богом, Україною та ака-
демічною спільнотою свято шанувати 
і примножувати гуманістичні традиції 
навчального закладу, дбати про його 
важливу місію у формуванні високих 
духовних і моральних цінностей май-
бутніх фахівців. ►

Новини академії у форматі on-line на сайті www.lac.lviv.ua
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ІНАВГУРАЦІЯ РЕКТОРА
В ДЕНЬ 197 РІЧНИЦІ АКАДЕМІЇ

► Звертаючись до професорсько-ви-
кладацького колективу, студентів, Петро 
Олексійович нагадав,що буремні будні 
сьогодення дають обмаль часу і можли-
востей на те, щоб оглянути пройдений 
шлях,осмислити історичне минуле, бо 
тільки наявність історичного сучасного 
мислення вбереже нас від невизначе-
ності й елементарних помилок, дозво-
лить діяти творчо, виявляти ініціативу, 
краще вирішувати життєві ситуації.

– Без перебільшення можна сказати, 
що нині доля країни великою мірою за-
лежить від інтелектуального потенціа-
лу, – визнав П. О. Куцик, – від здатності 
реально інтегруватися в європейський 
простір, а через нього – у світову сис-
тему мислення й дії. 197-річний ювілей 
академії – це не лише визнання успіхів 
у минулому, а, передусім, бажання йти 
далі, надаючи торговельно-економіч-
ній та кооперативній освіті соціальної 

значущості, утверджуючи в суспільстві 
репутацію навчального закладу.

З вітальним словом виступили: на-
родний депутат України, випускник 
академії І. І. Балога; віце-президент 
Спілки ректорів України, ректор На-
ціонального лісотехнічного універ-
ситету Ю. Ю. Туниця; начальник 
управління департаменту освіти і на-
уки Львівської облдержадміністрації 
Р. П. Бабій; Голова ради ректорів та 
директорів вищих навчальних закла-
дів Укоопспілки, ректор Полтавсько-
го університету економіки і торгівлі, 
професор О. О. Нестуля; регіональний 
директор Національної мережі буді-
вельно-господарських гіпермаркетів 
“Епіцентр К” Д. М. Танько. 

Від професорсько-викладацького ко-
лективу академії виступив завідувач ка-
федри вищої математики, економетрії та 
статистики, професор А. І. Пілявський.

Від правлінь обласних споживчих 
спілок – Голова правління Львівської 
обласної споживчої спілки, випускник 
академії М. М. Ванівський.

Від імені випускників – Голова 
Асоціації випускників академії, за-
сновник групи компаній “Шувар”
Р. С. Федишин. Від студентської спіль-
ноти – студентка юридичного факуль-
тету Христина Марків.

Після завершення інавгурації ректора 
академії відбулося нагородження викла-
дачів, співробітників та студентів з наго-
ди 197-річниці вишу. Під час зачитуван-
ня наказу ректора, професор П. О. Куцик 
вручив почесні грамоти та грамоти 
Львівської комерційної академії з нагоди 
Дня академії працівникам вишу.

Велику увагу присутніх приверну-
ла церемонія нагородження студентів 
академії преміями Олени Cтепанів
та Петра Франка. 

М. М. ВанівськийМ. М. Ванівський
під час вітального виступупід час вітального виступу

Професор В. В. Апопій вручає іменну преміюПрофесор В. В. Апопій вручає іменну премію
студенту-бійцю Національної гвардії Олександру Савічевустуденту-бійцю Національної гвардії Олександру Савічеву

Р. С. Федишин вітає ректора академії з інавгурацієюР. С. Федишин вітає ректора академії з інавгурацією

Ректор академії вручає премію П. ФранкаРектор академії вручає премію П. Франка
студентці Оксані Шипкостудентці Оксані Шипко
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Ректор академії вручив премії 
О. Степанів Олені Василевській (ЮФ); 
Юлії Шульзі (ТКФ); Олені Демков-
ській (ІЕФ). Премію П. Франка отри-
мали студенти Лілія Назар (МЕВ) та 
Оксана Шипко (ТКФ).

Проректор з науково-педагогічної 
роботи професор С. В. Скибінський 
зачитав наказ ректора про оголошення 
подяки студентам академії.

Регіональний директор Націо-
нальної мережі будівельно-господар-
ських гіпермаркетів “Епіцентр К” 
Д. М. Танько урочисто вручив книги 
представникам студентського самовря-
дування академії.

Премію імені Романа Федишина – 
Голови Асоціації випускників академії 
одержали студенти товарознавчо-ко-
мерційного факультету Катерина Мас-
на та Юлія Бабич.

Премію імені Андрія Гудзоватого, 
власника ТзОВ “Хліб трейд”, вручав 
директор товариства, випускник ака-
демії Андрій Чубко студентці Мар’яні 
Дубині (ТКФ).

Премію імені професора Ярослава 
Скоробагатого вручено Ірині Попере-
чній. Премію імені професора Івана 
Сирохмана вручено Вікторії Мельник. 
Премію імені професора Ігоря Ощипка 
вручено Юлії Гавриковій. Премію імені 
професора Віктора Шевчука вручено 
Ярині Умриш. Премію імені професора 
Володимира Апопія вручено магістран-
ту, бійцю Національної гвардії, учасни-
ку АТО Олександру Савічеву.

Від імені випускників спеціальності 
“Економіка підприємства” іменну пре-
мію вручила завідувач кафедри економі-
ки підприємства, професор С. С. Грин-
кевич студентці Лілії Бондарчук.

Протягом урочистостей перед при-
сутніми виступали колективи академії: 
хорова капела “Мрія” та ансамбль бан-
дуристок “Галичанка”.

І. І. Балога зі студентами напряму підготовки “Облік і аудит”І. І. Балога зі студентами напряму підготовки “Облік і аудит”
на благодійній ярмарціна благодійній ярмарці

В. П. Левицький
з придбаним на ярмарці сувеніром Під час благодійної ярмаркиПід час благодійної ярмарки

ALMA MATER
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ПЕРШІ КРОКИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ 2015
7 жовтня 2014 року відбулось

засідання Вченої ради академії на 
якому було розглянуто питання: про 
підготовчі роботи з акредитації на-
прямів підготовки і спеціальностей 
та академії в цілому в 2015 році; про 
заходи попередження і недопущення 
можливих терористичних проявів 
на території академії з використан-
ням вибухових пристроїв; про свят-
кування 197-річчя з Дня заснування 
академії. 

Розпочалося засідання Вченої ради 
академії з вручення атестатів професо-
ра д.е.н. Б. Б. Семаку, д.т.н. Л. В. Пелик 
та атестата доцента к.е.н. О. М. Му-
зичці ректором академії, професором 
П. О. Куциком. 

Про заходи щодо попередження і 
недопущення можливих терористич-
них проявів на території академії з 
використанням вибухових пристроїв 
перед Вченою радою виступили на-
чальник відділу вибухо-технічної і по-
жежно-технічної експертизи НДЕКЦ 
при ГУМВС України у Львівській об-
ласті, майор А. Б. Штангрет, начальник 
штабу цивільної оборони академії В. Г. 
Кріп та проректор з навчально-вихов-
ної роботи, професор С. Д. Гелей.

За результатами обговорення, Вче-
на рада академії ухвалила: Раді акаде-
мії з гуманітарної освіти та виховання 
розробити і подати на затвердження 
заходи з посилення інформування ко-
лективу академії з питань національної 
безпеки України та можливих терорис-
тичних проявів; директорам інститутів 
та деканам факультетів під особистим 
контролем провести ознайомлення сту-
дентів академії з інструкцією “Щодо 
попередження та недопущення можли-
вих терористичних проявів із викорис-
танням вибухових пристроїв”; провес-
ти навчання працівників гуртожитків і 
навчальних корпусів, членів студент-
ських рад з питань попередження те-
рористичних проявів із використанням 
вибухових пристроїв. 

З інформацією про святкування 
197-річчя з Дня заснування академії 
виступив проректор з навчально-ви-
ховної роботи, професор С. Д. Гелей, 
який проінформував членів ради про 
заходи, які будуть проводитись з наго-
ди святкування 197 річниці. Відповід-
но до пропозиції Степана Дмитровича 
Вчена рада затвердила запропонований 
перелік заходів з нагоди свята, а також 
список студентів, яким вручатимуть 
іменні нагороди, відзнаки та премії.

Про підготовчі роботи з акредитації 
напрямів підготовки і спеціальностей 
та академії вцілому в 2015 році Вчена 
рада заслухала інформацію проректора 
з  науково-педагогічної роботи, про-
фесора С. В. Скибінського. У виступі 
Станіславом Володимировичем на-
голошено на певних проблемах у під-
готовці до акредитації, що насамперед 
пов’язані з відсутністю належної нор-
мативної бази, умов та критеріїв з огля-
ду на новий Закон України “Про вищу 
освіту” та низки підзаконних актів.

Після обговорення даного питання 
порядку денного Вчена рада ухвалила: 
проректору з науково-педагогічної ро-
боти, відділу методичного забезпечен-
ня та акредитації спільно з кафедрами 
до 15 листопада 2014 року розробити 
Схему аналізу діяльності кафедри як 
центральної ланки навчальної, науко-
вої і виховної роботи академії; відділу 
методичного забезпечення та акреди-
тації здійснити тестування активності 
професорсько-викладацького складу 
з професійно-орієнтованих дисциплін 
академії (за окремо розробленою схе-
мою), а в термін до 31 грудня 2014 року 

з інших дисциплін; проректору з на-
уково-педагогічної роботи провести 
круглий стіл за участі директорів ін-
ститутів та деканів факультетів і завід-
увачів кафедр на тему “Зміст основних 
напрямів робіт на кафедрах, структур-
них підрозділах академії, пов’язаних 
з акредитацією напрямів підготовки 
і спеціальностей академії в цілому в 
2015 році”.

Також на засіданні Вченої ради відбу-
лось представлення до вченого звання:

– професора кафедри бухгалтер-
ського обліку к.е.н. В. І. Бачинського;

– доцента кафедри комерційної
діяльності та підприємництва к.е.н. 
Л. М. Коваль;

– доцента кафедри міжнародних еко-
номічних відносин к.е.н. З. Я. Макогін.

Після таємного голосування кан-
дидатури на присвоєння вчених звань 
були схвалені членами Вченої ради.

ALMA MATER

Під час голосування членів Вченої ради академії Під час голосування членів Вченої ради академії 

Майор А. Б. Штангрет
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ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ З 
АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ ТА 
ДАНИЛОМ ЛУБКІВСЬКИМ

22 жовтня 2014 року у залі засі-
дань Вченої ради академії відбулась 
зустріч студентів та представників 
професорсько-викладацького складу 
вишу з екс-міністром закордонних 
справ України, а нині Надзвичай-
ним і Повноважним Послом Укра-
їни в Польщі Андрієм Дещицею та 
заступником міністра закордонних 
справ України Данилом Лубківським.

Відкрив зустріч ректор академії, 
професор П. О. Куцик, який предста-
вив присутнім високошанованих гос-
тів. Також Петро Олексійович закликав 
всіх присутніх активно брати участь у 
дискусії з політиками. 

Проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей наголо-
сив на важливості під час навчального 
процесу проведення подібних заходів з 
відомими українськими політиками.

У виступі Д. Лубківський розповів 
присутнім про основні геополітичні 
складові інтеграційного курсу України 
до Євросоюзу, починаючи з перемоги 
Революції Гідності до сьогоднішніх 
днів. За словами заступника міністра, 
українці зробили європейський вибір 
і продемонстрували історичну єдність 
навколо ідеї незалежності і соборності.

Також Данило Романович зазначив, 
що Україна має унікальний, а можливо, 
й останній шанс порвати з радянським 
минулим. А якщо цього не станеться, 
то українська держава остаточно пере-
твориться на сіру зону, полігон, де від-
буватимуться нескінченні геополітичні 
баталії. 

А. Дещиця під час виступу поді-
лився спостереженнями, як змінився 
світ у результаті агресії Росії стосов-
но України. Також політик наголосив, 
що немає ніяких розбіжностей вибору 
між Європою та Росією для України, 
є лише один вибір – між майбутнім та 
минулим.

“Майбутнє України в Європейсько-
му Союзі. Але я також бачу роки важ-
кої роботи, яка нас має привести до 
цієї мети. Я бачу Україну у межах її 
міжнародно визнаних кордонів. Я бачу 
наших сусідів, які поважають вибір та 
права одне одного”, – сказав на завер-
шення Андрій Богданович.

Наприкінці, ректор академії, про-
фесор П. О. Куцик подякував гостям за 
візит у найстаріший торговельно-еко-
номічний виш України, і на згадку про 
академію вручив їм нарис про Львів-
ську комерційну академію.

АКТУАЛЬНО

Андрій Дещиця

Данило Лубківський

ЗУСТРІЧ З 
УКРАЇНСЬКИМ 
ПОЛІТИЧНИМ 

ДІЯЧЕМ
16 жовтня 2014 року в академії 

відбулася зустріч студентів та ви-
кладачів вишу з відомим україн-
ським політичним діячем Іваном
Васильовичем Васюником.

У виступі І. В. Васюник наголосив, 
що Революція Гідності явила світовій 
спільноті свободолюбиву Українську 
націю. Виступаючи перед студентами, 
політик акцентував увагу на необхід-
ності ствердити Україну як соборну, 
незалежну та єдину державу – рівну 
серед рівних в родині Європейських 
народів. На його думку, це історич-
ний виклик, який вимагає консолідації 
всього українського суспільства.

Після виступу Івана Васильовича, 
учасники обговорили з ним питання 
освітнього процесу в Україні відпо-
відно до вимог нового Закону України 
“Про вищу освіту”. 

Політик із задоволенням поспіл-
кувався з студентами та викладачами 
академії і відповів на всі їх запитання.
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ЗА МЕЖАМИ ЗОНИ ВЛАСНОГО КОМФОРТУ
У 2013-2014 навчальному році кан-

дидат економічних наук, асистент 
кафедри маркетингу академії Анна 
Ярославівна Дмитрів проходила на-
укове стажування у Познанському 
економічному університеті (Польща) 
в межах програми ім. Лейна Кірклан-
да, яку реалізовує Фундація “Освіта 
для демократії”.
Повернувшись в Україну, молодий 

науковець академії ділиться своїми 
враженнями.

Щороку в цій Програмі бере участь 
близько півсотні молодих людей з 
дев’яти країн пострадянського про-
стору. Програма покликана допомогти 
побачити, оцінити та запозичити пози-
тивний досвід розвитку європейсько-
го суспільства – саме таким по праву 
сьогодні може називати польське сус-
пільство. Середовище Програми Кір-
кланда – це місце, де відчувається ви-
сока концентрація інтелекту, напруги, 
амбіцій, лідерства і одночасно вічного 
студентства, розуміння власної недо-
сконалості, прагнення нових знань та 
особистісного розвитку.

У кожного учасника Програми, ма-
буть, є своя передісторія, своє власне 

бачення та трактування всього пережи-
того за рік, а також власна після історія. 
У мене всі ці компоненти теж є, і важко 
описати, що таке для мене Кіркланд на 
одному аркуші А4. Але чи з’явилася б 
у мене ще колись нагода бути в Палаці 
Президента Республіки Польща і си-
діти на канапі, де перша леді Польщі 
приймала першу леді США? Чи могла 
б відвідувати з візитом Міністерство 
закордонних справ, опинитися на зу-
стрічі з маршалком Сейму, зустріча-
тися з керівником Канцелярії Прези-
дента, з рук якого згодом отримувати 
у Варшаві диплом? Побувати на ау-
дієнції у Президентів міст Вроцлав, 
Познань, Люблін, Краків? Заграти на 
роялі, на якому грав Шопен? Всього не 
перелічити. І це все виявилося доступ-
ним для нас, 46 мешканців пострадян-
ського простору, котрі потрапили до 
Польщі у статусі “кіркландистів”, і цей 
статус відчувався всюди і завжди.

Моє наукове стажування відбува-
лося на кафедрі освіти та розвитку 
кадрів Економічного університету м. 
Познань. Статус “кіркландиста”, про 
який я вже згадала вище, відкрив перед 
нами безліч можливостей – доступ у 
всі аудиторії на всі бажані лекції, спіл-

кування в університетському серед-
овищі, доступ до прекрасної бібліоте-
ки, організованої за всіма правилами 
сучасних інформаційних технологій, 
а також можливість проходити стажу-
вання практично у будь-якій інституції 
Польщі (лист адміністраторів Програ-
ми з проханням прийняти до себе за-
вжди і всюди сприймали позитивно). 
Звичайно, будь-які кроки стосовно 
організації професійного часу повинні 
корелюватися з темою Проекту, який 
виконується в межах Програми.

І найголовніше, що подарував мені 
цей рік – це чудових людей, їх не бага-
то, але вони з’явились у моєму житті 
і зайняли тут своє місце, і сподіваюсь, 
що надовго. Можливо, моя розповідь 
не містить багато фактів, дат чи назв, 
але я хотіла сказати головне: варто ри-
зикувати, варто рухатись іноді навіть у 
невідомому напрямі, варто виходити за 
межі зони власного комфорту. Бо не-
має нічого неможливого. Буває тільки 
недостатньо зусиль. 

ЗУСТРІЧ З ПРАКТИКОМ З НАГОДИ ДНЯ ЮРИСТА
8 жовтня 2014 року в головно-

му корпусі академії з нагоди Дня 
юриста та з ініціативи профе-
сорсько-викладацького колекти-
ву юридичного факультету ака-
демії для студентів організовано 
зустріч з начальником терито-
ріального управління Держав-
ної судової адміністрації Украї-
ни у Львівській області Віктором
Степановичем Дейнекою.

Відкрив засідання “модератор” зу-
стрічі, доцент кафедри теорії держави та 
права А. Б. Медвідь, який наголосив на 
актуальності таких зустрічей впродовж 
навчання з метою розуміння теоретич-
них основ юриспруденції на практиці.

У виступі В. С. Дейнека розповів 
студентам юридичного факультету про 
особливості функціонування територі-
ального управління Державної судової 
адміністрації України та специфіку їх 
діяльності у Львівській області.

З ПЕРШИХ УСТ

А. Я. Дмитрів
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ЛЬВІВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ 
КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 75 РОКІВ

14 жовтня 2014 року у Львівському 
кооперативному коледжі економіки і 
права відбулись урочистості з нагоди 
75-ї річниці від дня заснування.

Свято розпочалося з доброчинної 
ярмарки, на якій студенти пропонува-
ли покупцям власноруч виготовлені 
сувеніри, мистецькі вироби, оздоби з 
бісеру, а також різноманітні види пе-
чива, кексів, тортів, рулетів тощо. Всі 
виручені кошти передано учасниками 
ярмарки благодійній організації для 
потреб захисників Вітчизни.

Розпочалися святкування святим мо-
лебнем біля скульптури Матері Божої,
який відслужив духовний наставник 
коледжу, отець Ігор (Дмитерко). Після 
молебну священик побажав всім при-
сутнім Господнього благословення

на щоденні добрі діла, миру і спокою 
на нашій землі.

Згодом урочистості продовжились 
у актовій залі коледжу, де зібрались 
його випускники, працівники, поважні 
гості та студентська молодь. У своєму 
привітанні директор коледжу Наталія 
Павлівна Зубко згадала славну історію 
навчального закладу, його сьогодення, 
побажала усім успіхів у праці та на-
вчанні, мирних щасливих літ. Щирі 
та теплі слова на адресу навчального 
закладу висловили його випускник, 
перший заступник голови правління 
Львівської обласної спілки споживчих 
товариств Володимир Олександрович 
Парфенюк, а також голова обласної 
профспілкової організації працівників 
споживчої кооперації Львівщини Да-
нило Петрович Климишин, заступник 

директора департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміні-
страції Роман Петрович Бабій, ректор 
Львівської комерційної академії, про-
фесор Петро Олексійович Куцик та ви-
пускники коледжу Любомира Іванівна 
Баб’як і Любов Миколаївна Макар.

Кращим викладачам і працівникам ко-
леджу вручені Почесні грамоти правлін-
ня обласної спілки споживчих товариств 
та обласної профспілкової організації, 
а також дирекції коледжу і об’єднаного 
профспілкового комітету працівників та 
студентів навчального закладу.

Кожне привітання супроводжува-
лося виступами учасників художньої 
творчості коледжу, серед яких було не-
мало колишніх випускників, що при-
йшли привітати зі святом свій рідний 
навчальний заклад.

ШКОЛА ЛІДЕРІВ 2014 вчальних закладів І – ІV рівнів акредитації за підтримки 
Волинської обласної державної адміністрації. 

Участь від коледжу взяли голова Студентської ради ко-
леджу Ігор Герасимчук, заступник голови Студентської 
ради коледжу Андрій Поручнік та член Студентського ма-
гістрату Волині Валерія Колбасіна.

У межах заходу студенти відвідали тренінги з тем: “Ора-
торське мистецтво”, “Правила ділового етикету”, “Методи 
мотивації”, “Психологічна гра жестів”, “Написання проек-
тів”, а також взяли участь у роботі дискусійного клубу та 
дебатах.

Також 13 жовтня відбулася конференція за участі голови 
Волинської облдержадміністрації В. Гунчика з ректорами, 
директорами ВНЗ та лідерами  студентського самовряду-
вання з питань розвитку студентського самоврядування у 
регіоні.

Такі заходи завжди схвально сприймаються студентами 
Луцького кооперативного коледжу ЛКА. Адже це чудова 
можливість поспілкуватися з представниками інших ВНЗ, 
обмінятись досвідом роботи, вдосконалити лідерські якос-
ті, власні знання та підвищити професійний рівень.

11-14 жовтня 2014 року студенти Луцького коопера-
тивного коледжу Львівської комерційної академії взяли 
участь у традиційному студентському заході Волині 
“Школа лідерів-2014”, який відбувся на базі Шацького лі-
сового коледжу ім. В. Сулька. 

“Школа лідерів” проводилась у форматі навчання пред-
ставників органів студентського самоврядування вищих на-

У КОЛЕДЖАХ

Н. П. Зубко, директор коледжу

В актовій залі коледжу під час урочистостейВ актовій залі коледжу під час урочистостей

Директор коледжу Н. С. Стрільчук зі студентами
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ УКРАЇНИ 2014: 
ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

23 жовтня 2014 року в академії за 
ініціативи кафедри історії і політо-
логії відбулося засідання “круглого 
столу” на тему “Парламентські ви-
бори 2014 року: ротація чи імітація 
зміни політичних еліт”.

Відкрив засідання “круглого сто-
лу” вітальним словом проректор з на-
вчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей. У виступі він наголосив, 
що Революція гідності дала потужний 
поштовх до радикальної трансфор-
мації посткомуністичної олігархічної 
моделі у демократичну. Глибока кри-
за моделі олігархічного капіталізму 
спричинила масштабні конфлікти у 
вигляді революції та воєнного проти-
стояння на Донбасі. Сьогодні потрібна 
радикальна перебудова всіх інститутів 
державного і суспільного ладу. А для 
цього необхідна радикальна зміна еліт, 
оскільки старі еліти, як показує досвід 
історії, займають консервативну або 
реакційну позицію щодо прогресивних 
змін. “Ці вибори, на мою думку, хоч і 
не призведуть до глибокої зміни еліт, 
однак дозволять сформувати проєвро-
пейську парламентську більшість, яка 
вимушена буде в нинішній кризовій 
ситуації проводити реформи” – зробив 
висновок С. Д. Гелей.

З доповідями під час круглого сто-
лу виступили студенти Софія Ярем-
ко (381 гр.), Роман Труш (381 гр.), 
Віра Гусак (193 гр.), Вікторія Любчак 
(382 гр.) та Ярина Умриш (381 гр.).

С. Яремко охарактеризувала основні 
ознаки виборчих систем, які застосо-
вуються в сучасному світі. Студентка 
підкреслила, що в європейських де-
мократичних країнах, як правило, ви-
користовують пропорційні системи з 
відкритими регіональними списками 
або закриті на національному рівні. В 

ція”. Такі партії, на її думку, висунули 
найбільше політиків нової генерації. 
Це свідчить про зміну політичного 
тренду, що є прогресивним явищем у 
трансформації нашого політикуму. 

В обговоренні доповідей взяли 
участь викладачі кафедри та студен-
ти першого та третього курсу МЕВ і 
третього курсу ЮФ. Дискусія розгор-
нулася навколо таких проблем, як ви-
значення критеріїв оцінки політиків як 
носіїв олігархічних та демократичних 
цінностей, можливих форм політичної 
корупції та шляхів створення нового 
інституційного середовища для ради-
кального оновлення політичних еліт.

Доцент С. М. Рутар, як модератор 
“круглого столу”, підбив підсумки дис-
кусії. По-перше, хоч на цих виборах 
не відбудеться радикальне оновлення 
політичних еліт, однак існує висока 
ймовірність створення проєвропей-
ської реформаторської більшості для 
здійснення історичного прориву Укра-
їни. По-друге, ухвалення закону про 
люстрацію та антикорупційного зако-
нодавства було запізнілим кроком на 
шляху очищення політичних еліт під 
час виборчої кампанії. По-третє, збе-
реження змішаної виборчої системи, а 
також старих правил виборчого проце-
су дозволить представникам олігархіч-
ного політикуму зберегти своє місце у 
парламенті. По-четверте, хоч політики 
нової генерації не створили власної по-
літичної сили, але мають шанс стати 
депутатами, оскільки вони включені в 
списки багатьох прохідних партій. 

Учасники круглого столу ухвали-
ли резолюцію, в якій сформулювали 
основні рекомендації щодо вдоскона-
лення інституційного середовища для 
формування нової політичної еліти.

Україні на початку трансформаційного 
періоду застосовувалася мажоритарна 
система, яка дозволила посткомуніс-
тичні еліті довго зберігати свої панів-
ні позиції. Впровадження 2006 року 
пропорційної системи на всіх рівнях 
виборів було прогресивних кроком 
на шляху формування демократичної 
партійної системи. Однак на сьогодні 
збереглася змішана система, яка відно-
вилася в часи президентства В. Януко-
вича. Це дозволить багатьом представ-
никам олігархату здобути депутатські 
мандати до парламенту.

В. Гусак підкреслила важливість за-
кону про люстрацію й антикорупційних 
законів з точки зору зміни політичних та 
адміністративних еліт. Виступаюча за-
уважила, що це законодавство приймало-
ся з великим запізненням і його не можна 
буде використати під час нинішньої ви-
борчої кампанії. Сьогодні слід надіятися 
на громадянську зрілість виборців, які 
своєю активною позицією зможуть ком-
пенсувати недоліки законодавства.

Р. Труш охарактеризував представ-
ників Блоку Петра Порошенка, вико-
ристовуючи критерії оцінки політиків 
як представників олігархату, так і ново-
го демократичного дискурсу. Він зро-
бив висновок, що серед демократичних 
сил ця політична сила висунула най-
більше представників старого режиму.

В. Любчак охарактеризувала якість 
партійного списку “Народний фронт”. 
Виступаюча зробила висновок, що в 
цьому списку знайдено баланс між 
представниками олігархічних демокра-
тичних цінностей. Такий блок щонай-
менше відповідає нормам демократич-
них виборів, використовував політичну 
агітацію у вигляді політичної джінси.

Я. Умриш порівняла списки партій 
“Самопоміч” і “Громадянська пози-

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

Професор С. Д. Гелей
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ЗУСТРІЧ В ALMA MATER ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ
25 жовтня 2014 року відбулась зустріч випускників 

товарознавчо-комерційного факультету, які закінчили 
академію 1994 року. 

На зустрічі були присутні: Галина Гуменна, Галина Дем-
чук, Ірина Коваль, Наталія Копча, Олена Коцюк, Людми-
ла Мелещук, Людмила Мунтян, Лілія Нефьодова, Оксана 
Огура, Тетяна Пенцак, Леся Перович, Тетяна Пономарьова, 
Наталія Романська, Ірина Садова та Любомир Шимків.

Випускники запросили на зустріч своїх викладачів: то-
дішнього заступника декана товарознавчо-комерційного 
факультету І. С. Галика, кураторів їхніх груп М. С. Беднар-
чука та О. В. Шумського, а також викладачів В. С. Лукашо-
ва та Д. І. Сапожника.

Майже на три години 410 аудиторія товарознавчо-комер-
ційного факультету (вул. У. Самчука, 9) перетворилась у 
місце звіту студентів-випускників і викладачів за останні 
20 років. 

ОБГОВОРЕНО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

22 жовтня 2014 року в академії 
відбулось засідання “круглого столу” 
на тему “Стан та перспективи роз-
витку біржового ринку в Україні” за 
участю директора Львівського відді-
лення аграрної біржі Ганни Іванівни 
Кущак та викладачів академії.

Відкрила засідання директор Інсти-
туту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко. У виступі Тамара 
Олегівна наголосила на нових можли-
востях співпраці викладачів академії та 
Львівського відділення аграрної біржі.

Учасниками “круглого столу” обго-
ворено поточний стан аграрного ринку 
України, участь держави у розбудові 
біржового товарного ринку, переваги 
біржового ринку в економіці країни та 
перспективи розвитку біржової торгів-
лі в Україні.

Так, зокрема, велика кількість то-
варних бірж не виконують функцію 
біржового інституту, укладаються 
лише термінові контракти, відсутня 

торгівля товарними деривативами, не 
впроваджено механізм хеджування при 
укладанні біржових контрактів, не діє 
клірингова система гарантування вико-
нання розрахунків за біржовими контр-
актами. Частковому вирішенню зазна-
чених проблем сприяють законодавчі 
зміни у трансфертному ціноутворенні 
на біржовому ринку України. 

Також обговорено можливі шляхи 
розвитку біржової торгівлі в Україні. 
Одним із напрямів вирішення зазна-
чених проблем може стати врахування 
досвіду наших сусідів чи ряду Євро-
пейських держав, в яких біржові ринки 
функціонують інтенсивніше, а ціноут-
ворення здійснюється більш прозоро.

Поряд з тим, відзначено актуальність 
надання податкових преференції ви-
робниками, що працюють на біржовому 
ринку та використання сучасних елек-
тронних систем торгівлі під час прове-
дення державних закупівель не тільки 
бюджетними установами та організаці-

ями, а й державними компаніями. А це 
дозволить зекономити 10-15%  держав-
них коштів та знизить рівень корупції.  
Окрім цього, важливу роль у формуван-
ні внутрішніх цінових індикаторів на 
ринку сільгосппродукції повинні віді-
гравати дані сайту Аграрної біржі. 

В межах наукового засідання також 
відбулася презентація наукового збір-
ника Аграрної біржі України “Моніто-
ринг біржового ринку”.

За результатами проведеного “круг-
лого столу” було прийнято рішення 
про продовження співпраці академії з 
Львівським регіональним відділенням 
Аграрної біржі, зокрема на найближчу 
перспективу заплановано обговорення 
проекту Закону України “Про товарний 
біржовий ринок”

Випускники 1994 року висловили слова подяки на-
голосивши, що рідна Alma-Mater дала їм путівку в про-
фесійне життя, завдяки чому вони досягли певних
життєвих вершин.

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

Г. І. Кущак
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ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПЕРШИХ УСТ
Нещодавно кафедрою банківської справи спільно з 

ПАТ “КРЕДОБАНК” проведено для студентів напряму 
підготовки “Фінанси і кредит” та спеціальності “Бан-
ківська справа” інноваційне практичне заняття з опе-
раційної діяльності банку на базі Центральної філії та 
Відділення № 10. 
Метою заходу є практичне ознайомлення студентів 

академії з різноманітними аспектами діяльності бан-
ку, отримання інформації “з перших уст” – від фахівців 
банку, які на практиці можуть проілюструвати те, що 
студенти теоретично вивчають на заняттях. 

Центральна філія та відділення № 10 були вибрані для 
заняття невипадково. Обидва підрозділи є по-своєму уні-
кальними. Центральна філія визнана одним з найкращих 
відділень у Західному регіоні України, а відділення № 10 
функціонує на основі сучасного обладнання за світовими 
стандартами банківського сервісу.

Слід відзначити, що перший поверх Центральної філії 
ПАТ “КРЕДОБАНК” повністю облаштований під потреби 
клієнтів. Тут функціонують окремі зали для обслуговуван-
ня фізичних осіб і корпоративних клієнтів. Решту будівлі 
займають різноманітні внутрішні підрозділи, серед яких 
найбільшим є відділ валютного контролю. 

Про організаційну структуру банку, особливості здій-
снюваних операцій, роботу окремих підрозділів, таких як 
операційний зал, каса банку, валютний відділ, відділ супро-

воду операцій, розповіла присутнім заступник директора 
Центральної філії ПАТ “КРЕДОБАНК” Оксана Городецька.

На противагу Центральній філії, відділення № 10 
ПАТ “КРЕДОБАНК” є облаштованим за новими світовими 
вимогами у сфері банківського обслуговування та оснаще-
ним за найсучаснішими стандартами. Працює відділення 
за принципом “прозорого офісу”, де поєднується загальний 
офісний простір з індивідуальними кімнатами, відділени-
ми прозорими скляними перегородками.

Зі структурою та особливостями діяльності відділення 
ознайомила його начальник і найкращий фахівець за під-
сумками 2013 року Галина Деникевич. 

Фахівець відділення, випускник академії Андрій Обаль  
розповів про депозитну політику ПАТ “КРЕДОБАНК”, за-
сади її трансформації на основі вивчення потреб клієнтів, 
про нові депозитні та карткові продукти банку. 

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської 
справи і в подальшому має намір регулярно організовува-
ти подібні заходи для студентів, які дають можливість крім 
отримання нових знань прищепити майбутнім фахівцям ці-
кавість до професії.

Слід відзначити, що у ПАТ “КРЕДОБАНК” знайшли 
свої робочі місця багато випускників академії. Щорічно 
студенти проходять виробничу практику, проводять на-
укові дослідження та виконують магістерські роботи на 
матеріалах фінансової звітності й на замовлення банку. 

СТАНЬ ДОНОРОМ  ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!!!
29 жовтня 2014 року студенти товарознавчо-комерцій-

ного факультету академії організували та провели акцію зі 
здачі крові у хірургічному відділенні Центру заготівлі крові 
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

У благодійному заході взяли участь студенти другого 
курсу напряму підготовки “Товарознавство та торговельне 
підприємництво”: Пріць Назар, Шутак Тетяна, Бусол Дарія, 
Хом’як Олеся, Якимів Марта та заступник декана факультету 
доцент О. З. Микитин. 

Слід відзначити, що військовий центр переливання крові 
гостро потребує донорів-добровольців усіх груп крові! Для по-
дальшої співпраці з військовим центром заготівлі крові на ТКФ 
буде створено базу донорів зі студентів та викладачів для швид-
кої та оперативної організації процедури здачі крові.

Всі бажаючі, кому не байдужа доля нашої країни та захис-
ників нашої Вітчизни, просимо долучатися!

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ

Про діяльність банку розповідає Оксана ГородецькаПро діяльність банку розповідає Оксана Городецька
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КОЗАЦЬКІ ЗМАГАННЯ У ЛУЦЬКУ У НОВИЙ СЕЗОН 
З ПЕРЕМОГИ

4 листопада 2014 року у Львівсько-
му кооперативному коледжі економіки 
і права відбувся товариський матч між 
збірними командами з волейболу коо-
перативного коледжу та Львівського 
коледжу легкої промисловості КНУТД. 

За результатами гри команді ко-
леджу вдалося здобути переконливу
перемогу. 

Склад команди: Смулка Ольга (капі-
тан), Романишин Христина, Граб Мар-
та, Кручок Катерина, Дмитрук Ірина, 
Добровольська Діана, Добросинець 
Христина та Чапська Ірина. Тренер ко-
манди викладач фізичного виховання 
коледжу М. П. Крук.

УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ СЕРЕД 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КЛУБІВ

Готуючись до дебатів під керів-
ництвом заступника директора з 
гуманітарної освіти та виховання 
Н. В. Гладищук, студенти детально 
опрацювали переваги та недоліки 
отримання освіти в Європі; проана-
лізували кількісне співвідношення 
ВНЗ України та Європи, якість осві-
ти; стипендіальні умови та гранти 
для студентів за кордоном; рівень 
працевлаштування випускників ВНЗ 
України та Європи; новації в системі 
освіти України у зв’язку з введенням 
нового Закону України “Про вищу 
освіту” тощо. Крім того, вони мали 
зустрічі та нагоду особисто поспіл-
куватися з українськими студентами, 
які здобувають вищу освіту в Європі: 
Вищій школі економії та інновації у 
Любліні, Польському Університеті 
інформаційних технологій та ме-
неджменту в Жешуві, Вищій архітек-
турній школі у Мілані.

Взявши участь в інтелектуально-
му змаганні такого формату, команда 
Луцького кооперативного коледжу 
ЛКА висловила своє бачення демокра-
тії та засвідчила свою повагу до люд-
ської гідності, свободи, демократії, рів-
ності, верховенства права та поваги до 
прав людини.

З метою поглиблення знань про Європу та європейські інституції, форму-
вання почуття приналежності до Європи, відкритості, поваги до демократії 
та толерантності, виховання молоді, як повноправних учасників будівництва 
нової Європи шляхом розширення інформації про Євросоюз, студенти Луцького 
кооперативного коледжу Львівської комерційної академії взяли участь у фіналь-
них обласних дебатах, які проводились у Луцьку серед європейських клубів.

Захід був організований Центром 
Європейської інформації, Управлін-
ням у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Управління освіти та науки Волинської 
облдержадміністрації.

Команда коледжу відстоювала по-
зицію “Переваги здобуття вищої осві-

ти у Європі”. А команда опозиції – 
“Переваги отримання вищої освіти в 
Україні”. Це були справжні змагання 
різних позицій, вираження власної 
точки зору, вироблення логіки, оратор-
ського мистецтва, вміння переконувати
в істинності теми.

З нагоди Дня захисника Украї-
ни, введеного Президентом України 
14 жовтня 2014 року, в Луцькому 
кооперативному коледжі ЛКА було 
проведено спортивно-розважальне 
свято “Козацькі забави”. 

Мета даного заходу – залучення сту-
дентів до активних форм відпочинку, ви-
ховання морально-вольових якостей, по-
чуття колективізму та взаємопідтримки. 

У змаганнях вправлялися коман-
ди “Хортиця”, “Корсунь”, “Козаки” з 
представників І-ІІ-их курсів. Хлопці 
доводили, що вони гідні називатись 
козаками. Учасники демонстрували 
свої знання і вміння, фізичні якості, 
кмітливість. До програми заходу вхо-

дили силові вправи: підіймання гирі, 
віджимання, вправи на швидкість та 
спритність.

Інтелектуальна вікторина “Козацька 
кмітливість” продемонструвала знання 
студентів з історії козацтва. 

Справжньою кульмінацією свята 
був виступ гостей – представників 
школи бойового гопака “Герць” міста 
Луцька Міжнародної федерації бойо-
вого гопака (керівник Р. Ковальчук). 
Вони задали справжній бойовий дух 
святу та продемонстрували елементи 
козацького характерництва.

За результатами проведених змагань 
та конкурсів перемогу отримала коман-
да “Корсунь” студентів першого курсу.

У КОЛЕДЖАХ



12

УРОЧИСТИЙ СТАРТ СПАРТАКІАДИ 

ОТРИМАНО ПУТІВКУ
НА КУБОК СВІТУ

4-6 листопада 2014 року 
у м. Харкові відбувся Чем-
піонат України із самбо 
серед студентів вищих на-
вчальних закладів ІІІ–ІV 
рівня акредитації. Срібну 
нагороду виборола студент-
ка товарознавчо-комерцій-
ного факультету академії, 
майстер спорту України 
Руслана Стельмащук. 

За результатами змагань 
Руслана, як член збірної 
України, отримала путівку 
на участь у Кубку світу із 
самбо, який пройде у грудні 
2014 року на Кіпрі.

– Зайняте мною друге місце дає мені можливість 
представляти на Кубку Світу не лише нашу державу 
але й Львівську область та Львівську комерційну ака-
демію. Надіюсь, що не підведу та повернуся з перемо-
гою. У найближчих моїх планах є успішно закінчити 
перший курс, приймати активну участь у науковому та 
спортивному житті нашої академії, оскільки спорт до-
помагає мені організувати свій день таким чином, що 
вистачає часу і на навчання і на заняття улюбленим
видом спорту, – зазначила Руслана.

НАШ СТУДЕНТ  УЧАСНИК 
КОНКУРСУ БАРМЕНІВ

7 жовтня 2014 року студент товарознавчо-комерційного 
факультету спеціальності “Готельно-ресторанна справа” 
Василь Фірчук взяв участь вже ІІ турі Всеукраїнського кон-
курсу барменів, який відбувався у м. Львові.

В. Фірчук у ІІ турі конкурсу мав право виступати як 
переможець І туру Всеукраїнського конкурсу барменів
(м. Одеса, 16 серпня 2014 р.), за результатами якого увійшов 
до 30 кращих барменів України.

Бути барменом не просто. Для цього необхідно володіти 
доброю фантазією, мати сильну хватку та відмінний смак.

Судді конкурсу барменів є 
вимогливими і висувають різно-
манітні критерії для учасників. 
Оцінюють і вміння утримувати 
увагу публіки, і хореографію, 
і спритність, і креативність. 
Також велику роль відіграють 
вигляд напою, оригінальний 
рецепт, гармонійне поєднання 
інгредієнтів та аромат.

Я задоволений проведен-
ням такого роду змагань, адже 
вони допомагають мені не 
лише вдосконалюватись і від-
кривати для себе щось нове, 
але знайти нових друзів та до-
схочу повеселитися.

5 листопада 2014 року в спортивному комплексі акаде-
мії відбулось урочисте відкриття Спартакіади академії 
2014-2015 навчального року. 
Генеральний спонсор спартакіади –  мережа гіпермар-

кетів “Епіцентр К”.

Гостями свята були президент студентського
спортивного товариства ГАРТ Львівської області
Богдан Юхницький та офіційний представник компанії 
“Епіцентр К” Лариса Жиленко.

З вітальним словом виступив проректор з навчально-
виховної роботи, професор С. Д. Гелей. У виступі Степан 
Дмитрович відзначив, що здоров’я є головною цінністю 
життя, однією з провідних умов успішного соціального та 
економічного розвитку. Крім того, проректор наголосив, що 
в академії фізичне виховання є органічною частиною сту-
дентського життя і служить зміцненню здоров’я та всебіч-
ному розвитку студентів, а тому проведення подібного роду 
змагань є обов’язковими складовими виховної роботи.

У програмі заходу були такі види змагань як естафета, пе-
ретягування линви та визначення найсильнішого студента 
академії з армспорту. Участь у спартакіаді взяли 4 команди 
з Інституту економіки та фінансів, товарознавчо-комерцій-
ного факультету, факультету міжнародних економічних від-
носин та юридичного факультету.

За результатами проведених змагань перемогу отримали 
в естафеті та перетягуванні линви команда Інституту еконо-
міки та фінансів, а найсильнішим студентом академії з арм-
спорту виявився представник товарознавчо-комерційного 
факультету Олег Чопик.

Виступ команди академії з шейпінгуВиступ команди академії з шейпінгу
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НАВЧАННЯ – СВІТЛО, НЕУЦТВО – ТЬМАНАВЧАННЯ – СВІТЛО, НЕУЦТВО – ТЬМА
У межах співпраці між Львів-

ською комерційною академією та
ТОВ “Епіцентр К” було розроблено 
і впроваджено в життя новий тип на-
вчання для студентів – виїзні заняття на 
території гіпермаркету “Епіцентр К”. 

Майбутні фахівці отримали власні 
бейджі для допуску в компанію, і під 
час кожного заняття, як повноцінні 
працівники компанії, виконують всі 
правила внутрішнього трудового роз-
порядку та техніки безпеки.

Під час цих занять студенти мають 
можливість детально вивчити про-
дукцію, що теоретично вивчається

в академії, ознайомитись з осо-
бливостями застосування та ви-
користання тої чи іншої групи 
товарів. Провідні працівники гіпер-
маркету, що детально розповідають 
про товар відповідають на всі питання 
студентів, задовольняючи їх потребу в
інформації.

Але це ще не все!
Фахівцями ТОВ “Епіцентр К” була 

розроблена власна програма бізнес-

навчання студентів за основними на-
прямками роботи підприємства. Цей 
блок знань базується на розширеній 
концепції маркетингу 5Р, а саме: робота 
з персоналом, управління товарними за-
лишками, мерчандайзинг, ціноутворення 
і реклама (просунення). Проте, інфор-
мація підготовлена таким чином, щоб 
студентам було цікаво і легко сприймати
важливі знання.

Впевнені, що отримані знання будуть 
корисними для молодих фахівців неза-
лежно від майбутнього місця роботи, які 
швидко допоможуть стати професіонала-
ми у вибраній сфері діяльності!
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Екскурсія на виробництвоЕкскурсія на виробництво

Що може бути ціка-
вішим, ніж спосте-
рігати, як виготов-
ляється продукція?

Навіть, якщо здається, що сам про-
дукт не є складним, наприклад це-
мент. Виявляється, цемент – матеріал, 
для виготовлення якого необхідно до-
тримуватись складних технологічних 
процесів. З цими процесами мали 
змогу ознайомитись студенти академії 
та завідувач кафедри товарознавства

непродовольчих товарів, професор Н. І. Доманцевич 
у межах екскурсії на завод Миколаївцемент, що ор-
ганізувала компанія ТОВ “Епіцентр К”. 

В той же день учасники поїздки дізналися і про 
виробництво та контроль якості продукції на заво-
ді Хенкель Баутехнік, де на власні очі спостерігали 
автоматизовані процеси змішування та пакування як 
сухих будівельних сумішей, так і рідких ґрунтовок. 
У лабораторії, на територію якої дала можливість за-
йти студентам адміністрація заводу, всі змогли пере-
свідчитись у якості продукції, що випускає підпри-
ємство.

Працівники компаній відповідали на запитання 
студентів як з приводу продукції, так і з приводу 
логістики, документообігу та системи діяльності ви-
робництва взагалі. 

Ще одним об’єктом екскурсії того дня 
став гіпермаркет “Епіцентр” у м. Стрий, 
де студенти мали змогу ознайомитись зі 
структурою гіпермаркету та номенкла-
турою товарних груп. Але найбільше 
сподобався смачний обід, яким пригос-
тили всіх учасників екскурсії.

Цілий день, проведений спільно 
з цікавими людьми, дав можливість 
отримати безліч прикладної інформа-
ції, розширити кругозір та зрозуміти, 
де і як можна застосовувати теоретич-
ні знання, що студенти отримують під 
час навчання в академії.

В подальшому компанія “Епі-
центр К” також планує проводити піз-
навальні екскурсії до постачальників 
на виробництва і ознайомлювати сту-
дентів академії з технологічними про-
цесами виготовлення і контролю якості 
різних непродовольчих товарів.
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ЦІКАВЕ НАВЧАННЯ ПРО КОНФЛІКТОЛОГІЮЦІКАВЕ НАВЧАННЯ ПРО КОНФЛІКТОЛОГІЮ
Нещодавно в інформаційно-організаційному кабінеті “Епіцентр” для студен-

тів та викладачів академії відбувся тренінг на тему “Конфліктологія”, проведе-
ний корпоративним тренером компанії “Епіцентр К” Людмилою Марченко.

Тренінг пройшов на одному диханні, всі учасники з зацікавленістю слухали 
лектора та відкривали для себе дещо нове. 

Так, дізналися, що в конфлікті немає 
нічого поганого, адже це просто не-
співпадіння точок зору.

Конфлікт (лат. confl ictus – зіткнен-
ня, сутичка) – зіткнення протилежних 
інтересів і поглядів.

Отже, кожна людина, що має влас-
ний погляд на речі, є конфліктною. 
Також пані Людмила надала всім учас-
никам варіанти виходу з конфліктних 
ситуацій, та визначила основні теми, 
які не варто піднімати в незнайомому 
суспільстві. 

Сподіваємось, що тренінг надав мож-
ливість учасникам більше розібратись в 
собі та знаходити глибинні причини не-
співпадінь точок зору, що є дуже важли-
вим в повсякденному житті.

Запрошуємо на наступні заходи, що 
відбуваються в інформаційно-організа-
ційному кабінеті.

Анонс заходів та фотозвіти
шукайте у Facebook

(група Епіцентроманія).
Приєднуйтесь!
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Продовжуємо нашу рубрику “Листи до студентів” розмо-
вою з керівником відділу безготівкового розрахунку будівельно-
господарського гіпермаркету “Епіцентр К” № 2 м. Львів (вул. Б. Хмель-
ницького, 188-а) Христиною Андріївною Ковальчук.

Закінчивши навчання у Львівській комерційній академії і отримав-
ши певний досвід роботи, вже у 2010 році Христина успішно працев-
лаштувалася на посаду фахівця відділу безготівкового розрахунку, а 
через 3 роки була переведена на посаду керівника цього ж відділу.

– Що дала академія для Вашого розвитку?
– Спілкування з професорсько-викладацьким складом та студен-

тами Львівської комерційної академії вплинуло на підвищення мого 
освітнього, фахового та духовного рівня. Це дало змогу більш прагма-
тично підходити до вирішення проблемних питань.

– Яким чином вдається поєднувати відповідальну роботу та особи-
сте життя?  

– Належні умови праці, які забезпечує компанія “Епіцентр К”, дають 
можливість вільний від роботи час використовувати для власних потреб, 
зокрема: заняття спортом, відвідування культурно-просвітних заходів
та подорожей.

Життя – це рух вперед
Життєве кредо:

Рік народження: 1986
Сімейний стан: не одружена
Вища освіта (заклад): Львівська комерційна академія
Рік закінчення: 2008
Спеціальність: Маркетинг
Початок роботи у ТОВ “Епіцентр К”: 2010 рік
Гороскоп: скорпіон
Улюблений колір: рожевий
Думка про вищу освіту: Вища освіта дає можливість отримати 
відповідну підготовку для реалізації набутих знань у різних
галузях економіки, а також кар’єрного росту за фахом.

Н. С. Станіславський

День, у який Ви не дізналися нічого нового, 
минув даремно

– Ваші побажання студентам академії.
– Насамперед – скористатись можливістю для здобуття глибоких 

фахових знань за обраною спеціальністю. Для отримання незабутніх 
спогадів про студентське життя потрібно бути активним учасником всіх 
наукових та суспільно-культурних заходів, що відбуваються в академії.

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”.

Нагадуємо!!!

Ми на Вас чекаємо!Ми на Вас чекаємо!

ЛИСТИ СТУДЕНТАМЛИСТИ СТУДЕНТАМ


