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СТАЖУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 
ДОСВІД УЧАСНИКА ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА
Участь у програмі Фулбрайта – це 

найпрестижніша відзнака, що нада-
ється Конгресом США через Держав-
ний Департамент для студентів та 
науковців з метою навчання та про-
ведення досліджень в університетах 
США. Доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин Н. І. Черкас 
вперше серед викладачів Львівської 
академії отримала цю стипендію і у 
2013-2014 навчальному році була за-
прошена пройти річне стажування 
в University of Redlands (Університет 
Редландса), штат Каліфорнія, США. 
В умовах реформування української 
системи вищої освіти цей досвід на-
буває особливо важливого значення.
Про свої враження від участі у даній 

програмі розповідає к.е.н., доцент кафе-
дри МЕВ Наталія Ігорівна Черкас.

Перше знайомство із університетською освітою США 
відбулося у Boston University (Бостонський універси-
тет), де була запланована попередня програма (pre-
academicprogram). Місто Бостон – це науково-освітній осе-
редок світового рівня, де також розташовані Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) та Harvard University. Саме тут 

я мала нагоду ознайомитися із структурою та системою 
роботи типового університету в США, відвідувати заняття 
разом із “фулбрайтерами” з різних країн (Індія, Коста-Ріка, 
Афганістан, Японія, Бразилія тощо), а також іноземними 
студентами, які прибули до США на навчання. 

(Закінчення на стор. 4)
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У ПОШУКУ 
МІЖНАРОДНИХ 
ПАРТНЕРІВ

12-13 грудня 2014 року у м. Київ 
Центральноєвропейська Академія 
Навчань та Сертифікації (CEASC), 
Бидгощ (Польща) у співпраці з Ака-
демічним Інкубатором Підприємни-
цтва (AIP), Краків (Польща), Мере-
жею пунктів Європейської Інформації 
Europe Direct, Бидгощ (Польща) та Ви-
щою Школою Інформатики (WSInf), 
Лодзь (Польща) проводили тренінг 
“Написання проектів. Фонди ЄС”.

Мета тренінгу – ознайомлення учасни-
ків з особливостями розробки проектних 
ідей та підготовки проектних пропозицій 
для залучення фінансування проектів 
від структурних фондів ЄС та донорів, 
що присутні в Україні. Всього в тренінгу 
участь взяли 40 учасників з ВНЗ, ГО та 
консалтингових компаній України. 

Програмою тренінгу були передба-
чені лекції та практичні заняття, індиві-
дуальна робота учасників, обмін думка-
ми, робота в групах. Тренінг пройшов у 
діловій та конструктивній атмосфері, 
учасники набули знань та навичок в га-
лузі створення та написання проектів, 
що виконуються за підтримки донор-
ських структур Європейського Союзу.

За підсумками тренінгу учасники 
отримали Сертифікати про участь, що 
засвідчили високу здатність роботи у 
сфері написання грантових проектів, 
які виконуються за підтримки донор-
ських структур ЄС.

Результатом стажування було та-
кож підписання Угоди про співпрацю 
Львівської комерційної академії та 
Центральноєвропейською Академією 
Навчань та Сертифікації (CEASC), яка 
є першим кроком до укладення тристо-
ронніх угод з Університетами Польщі 
про навчання наших студентів за по-
двійними магістерськими програмами. 
Окрім того, відбулися зустрічі в рамках 
створення Консорціуму Європейських 
університетів та академії, який забезпе-
чить асоційовану участь нашого вишу 
у Рамковій програмі ЄС з досліджень 
та інновацій “Горизонт 2020”.

МОЛОДІЖНА ШКОЛА УПРАВЛІННЯ
ЗА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

5-7 грудня 2014 року відбулась VІ 
Молодіжна школа управління за під-
тримки дискусійного клубу “КОЛО”, 
“Об’єднання Самопоміч” та Сту-
дентської ради Львова, в якому взяли 
участь студенти 4 провідних львів-
ських вишів, в тому числі й студен-
ти академії.

Тематика заходу охоплювала основні 
питання з проблем та шляхів становлен-
ня молодих лідерів, створення ефектив-

ПРАКТИКУМ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 
“ІНТЕРНЕТ У МАРКЕТИНГУ”

11 листопада 2014 року в аудиторії 121 головного корпусу академії для студен-
тів спеціальності “Маркетинг” і напряму підготовки “Міжнародні економічні 
відносини” проведено лекціюна тему “Маркетингові аспекти організації про-
дажу послуг Укртелеком” за участю провідних фахівців ПрАТ “Укртелеком”.

За словами організатора заходу, до-
цента кафедри маркетингу І. В. Бой-
чук проведений захід є новим методом 
проведення аудиторних занять для сту-
дентів денної форми навчання з метою 
приведення вимог щодо засвоєння те-
оретичних знань з дисципліни “Інтер-
нет в маркетингу” з врахуванням вимог 
сучасного бізнесу і ринку праці.

Логічним продовженням такого 
аудиторного заняття стало відвід-

ування центральної точки продажу 
“Укртелекому”, розташованої в при-
міщенні першої львівської телефон-
ної станції на вул. Дорошенка, 26. 
У сприятливій атмосфері плідного 
спілкування з менеджерами компанії 
студентам надано можливість без-
посередньо оцінити маркетингові 
підходи до ведення її діяльності в 
сферах сучасного застосування ін-
тернет-технологій.

них команд і досягнення успіху в різних 
сферах діяльності.

Під час роботи школи організатори 
заходу проводили тренінги з викорис-
танням комп’ютерних презентацій, 
семінарів-дискусій, рольових та ситуа-
ційних ігор, дискусійних майданчиків. 

За підсумками роботи школи слуха-
чам видано сертифікати про закінчен-
ня Молодіжної школи управління від 
імені організаторів проекту.
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ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

3-4 грудня 2014 року в академії відбувся галузевий семінар на тему “Розви-
ток експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників” для керівників 
підприємств харчової та переробної промисловості.
Організатор заходу – ВГО “Всеукраїнська асоціація консультантів з управлін-

ня” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.
Мета заходу – здійснення підготовки проекту “Інформування та консульту-

вання українських підприємств-експортерів щодо можливостей у зв’язку із під-
писанням Угоди про Асоціацію”.

Відкрив семінар вітальним словом ректор академії, професор П. О. Куцик. У 
виступі Петро Олексійович висловив найкращі побажання учасникам і організа-
торам заходу та побажав плідної роботи та активної дискусії.

Учасники семінару обговорили питання оцінки експортного потенціалу компа-
нії; вибору оптимального ринку виходу; адаптації системи управління компаній 
згідно вимог зовнішніх стандартів та партнерів; розглянули правові, податкові та 
культурні вимоги; обговорили дорожню карту виходу компанії на новий ринок.

В АКАДЕМІЇ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ СЕМІНАР
ДЛЯ АУДИТОРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

У період з 10-14 листопада 2014 року на базі академії відбувся тренінг-семінар по 
удосконаленню професійних знань аудиторів Західної України за програмою “Акту-
альні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг”.
Ініціатор заходу – уповноважений представник аудиторської палати України –  

ТзОВ “Центр розвитку аудиту”, а співорганізатор – ТОВ “Ера Аудит” в особі ге-
нерального директора Наталії Головатої та Львівська комерційна академія, в особі 
ректора, професора, члена Спілки аудиторів України Петра Олексійовича Куцика.

Участь у семінарі прийняли 70 аудиторів з Львівської, Закарпатської, Терно-
пільської та Івано-Франківської областей.

Даний захід є щорічним, що дає змогу удосконалити власні професійні знання 
сертифікованих аудиторів з урахуванням вимог часу. Адже, систематичне удоскона-
лення професійних знань відповідає принципу професійної етики та базовій засаді 
аудиту – вимозі компетентності як запоруки якості послуг.

ВИКЛАДАЧУ АКАДЕМІЇ 
ВРУЧЕНО ДИПЛОМ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

14 листопада 2014 року з нагоди 
Всесвітнього дня науки у Львівсько-
му будинку вчених відбулись урочис-
тості з нагоди вручення дипломів і 
премії Львівської обласної держав-
ної адміністрації та обласної ради 
працівникам наукових установ НАН 
України та вищих навчальних за-
кладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 
Львівської області. 

Заходи відбулись за участі голо-
ви Львівської обласної ради Петра 
Колодія, заступника голови облдер-
жадміністрації Юрія Підлісного, в.о. 
директора департаменту освіти і на-
уки Львівської облдержадміністрації 
Романа Бабія. 

Відповідно до розпорядження т.в.о. 
голови Львівської обласної держав-
ної адміністрації від 17.10.2014 року 
№ 549/0/5-14 “Про обласні премії для 
працівників наукових установ НАН 
України та вищих навчальних закла-
дів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львів-
ської області у 2014” диплом лауреата 
обласної премії талановитим моло-
дим ученим та спеціалістам за значні 
досягнення в галузі науки, які сприя-
ють подальшому розвитку соціально-
економічних перетворень у регіоні й 
утверджують високий авторитет на-
уковців Львівщини в Україні та в сві-
ті відзначено кандидата економічних 
наук, старшого викладача кафедри 
бухгалтерського обліку Львівської ко-
мерційної академії Марценюка Рома-
на Анатолійовича.

СТУДЕНТКА АКАДЕМІЇ  БРОНЗОВА ПРИЗЕРКА 
КУБКУ СВІТУ З БОРОТЬБИ САМБО

4 – 9 грудня 2014 року у м. Лімасол 
(Республіка Кіпр) відбувся Кубок Світу 
з боротьби самбо, в якому взяли участь 
27 збірних команд.

Збірна команди України здобула 
срібні нагороди та зайняла друге за-
гальнокомандне місце. В особистому 
заліку бронзову нагороду у ваговій 
категорії до 56 кілограм виборола сту-
дентка І курсу ТКФ академії Руслана 
Стельмащук (на фото третя зліва).
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
Університет Редландса, де власне і проходило стажуван-

ня, має понад 100-літню історію і пишається численними 
почесними званнями, зокрема“Top 5 percent of America’s best 
colleges” (П’ять відсотків найкращих університетів США), 
а також “Green College” (Зелений університет) та “Tree 
Campus USA” та інші. Університет користується також по-
пулярністю серед численних іноземних студентів і заохочує 
культурною різноманітністю. Місто Редландс розташоване 
поруч із всесвітньо відомими туристичними, науковими та 
промисловими осередками. За час перебування у Каліфор-
нії я мала нагоду побувати також в Університеті Південної 
Каліфорнії (University of Southern California), Університеті 
Каліфорнії у Лос Анджелесі (UCLA), Університеті Каліфор-
нії у Санта Барбарі (UCSB), Стенфордському Університеті 
(Palo Alto), Лабораторії НАСА (NASA JPL, Pasadena), кам-
пусі компаній Google (Mountain View) та ESRI (Redlands). 

Одним із найважливіших завдань програми Фулбрайта 
є налагодження її учасниками широкої мережі особистих 
та професійних контактів. Практично щомісяця відбува-
лися зустрічі фулбрайтерів Південної Каліфорнії (зокрема 
у містах Малібу, Санта Моніка та Лос Анджелес), на яких 
у невимушеній атмосфері спілкувалися учасники програ-
ми з найрізноманітніших країн, а також американські вче-
ні, які подорожували до інших країн за цією програмою.

В університеті м. Редландса я була активним учасником 
конференцій, презентацій та форумів викладачів, що за-
вжди супроводжувалися жвавими науковими дискусіями. 
Мене запрошували прочитати лекції для студентів магіс-
терської програми МВА, Ротарі клубу м. Редландс, Шко-
ли політичних досліджень у California State University San 
Bernardino та інших.

Варто відзначити семінар (Fulbright Enrichment Seminar) 
під назвою “Соціальне підприємництво та інновації” (Social 
Entrepreneurship and Innovation), що відбувався у Вашинг-
тоні. Серед організаторів були представники Бюро освіти 
та культури Державного департаменту США та Інституту 
міжнародної освіти. Цей захід відвідали понад 150 “фулб-
райтерів” з різних університетів США. Під час семінару 

значну увагу приділяли впливу креативності на соціальні 
інновації та напрямам мотивації підприємців до соціальної 
відповідальності перед суспільством. 

Університет Редландса є відомим центром вивчення геоін-
формаційних систем GIS(ГІС) у економічних дослідженнях. 
Перебуваючи в середовищі провідних вчених у цьому напрям-
ку, я почала вивчати ці методи для використання у науковій 
роботі та викладанні. Це надбання є надзвичайно корисним, 
адже використання ГІС у бізнесі та економіці не є поширеним 
у закладах вищої освіти в Україні, а тому впровадження цих 
тем у навчання є надзвичайно актуальним та передбачає кон-
курентоздатності випускників на ринку праці. У м. Редландс 
знаходиться головний кампус компанії Esri (світового лідера 
по ГІС). Я була запрошена взяти участь у навчальних тренін-
гах щодо використання програмного забезпечення ArcGIS. 
За наслідками участі у програмі започатковується співпраця 
компанії Esri з Львівською Комерційною академією з метою 
впровадження у наукові дослідження та викладання еконо-
мічних дисциплін ГІС та просторового аналізу.

Система навчання у американських університетах поміт-
но відрізняється від навчання в Україні, проте є також багато 
подібного. Серед спільних проблем, що постають перед на-
уковцями й освітянами варто відзначити конкуренцію ВНЗ за 
кращих студентів, конкуренцію випускників на ринку праці, 
вміння адаптації до вимог часу. Особливими цінностями для 
університетської освіти США є ефективність використання 
часу, вмотивованість студентів і академічна чесність. Пере-
вагою навчання у США є також його базування на філософії 
Problem Solving Learning – навчання через вирішення практич-
них завдань.У американських студентів більше можливостей 
вибирати навчальні дисципліни, вони можуть при бажанні 
отримати дипломи за кількома напрямками, якщо успішно 
пройдуть відповідні начальні програми. В Україні викладач 
дуже завантажений аудиторними годинами та “паперовою ро-
ботою”, тоді як в американських ВНЗ – ситуація протилежна. 
Після закінчення кожного навчального курсу студент запо-
внює спеціальну анонімну форму оцінки якості викладання 
професора, при цьому результати опитування суттєво вплива-
ють на подальшу роботу викладача у цьому університеті.

СТАЖУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 
ДОСВІД УЧАСНИКА ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

20 листопада 2014 року в академії відбувся традицій-
ний науково-педагогічний семінар на тему “Досвід дис-
танційного навчання у закладах вищої освіти США та 
особливості підготовки дистанційних курсів в академії”. 

Відкрив семінар, ректор, професор П. О. Куцик, який на-
голосив на необхідності постійного підвищення рівня якості 
освіти в академії з метою забезпечення конкурентоздатності 
фахівців-випускників на ринку праці.

На семінарі виступила доцент кафедри міжнародних еко-
номічних відносин, Н. І. Черкас з темою доповіді “Досвід 
роботи та дистанційного навчання у закладах вищої осві-
ти США”. Наталія Ігорівна під час доповіді розповіла про 
Програму імені Фулбрайта в Україні та організацію роботи 
американського університету, загалом та досвід впрова-
дження дистанційного навчання та онлайн-курсів зокрема. 
Слід відмітити, що в Університеті Редландса Н. І. Черкас 
отримала досвід викладання дисципліни “Міжнародний 
бізнес” і безпосередньо працювала з різними програмами 
дистанційних курсів, таких як Moodle, Connectта тощо. 

Також на семінарі виступили проректор з науково-педа-
гогічної роботи, професор С. В. Скибінський та директор 
Навчально-наукового інформаційного інституту, доцент 
О. М. Швець з інформацією “Про особливості підготовки 
дистанційних курсів у Львівській комерційній академії”.
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ПІСЛЯДИПЛОМНЕ ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ
З 9 по 15 листопада 2014 року у м. Лодзь (Польща) Фун-

дація Central European Academy Studies and Certifi cation 
(CEASC) у співпраці з Університетом Інформатики 
(WSIiU) (Лодзь) та Центром Європейських Фондів (BFE) 
(Лодзь) проводили стажування “Сучасний університет – 
проектний підхід до організації роботи згідно до положень 
європейських кваліфікаційних рамок”.
Цільовою групою проекту був викладацький склад, а та-

кож методичний та адміністративний персонал вищих 
навчальних закладів України. Всього участь взяли 33 учас-
ники з 15 університетів України. Львівську комерційну 
академію представляла д.е.н., професор кафедри економіки 
підприємства О. І. Іляш.

Вступне засідання групи вітальним словом відкрив рек-
тор Університету Інформатики (WSIiU) (Лодзь) Анджей 
Новаковський, який наголосив на необхідності пожвавлення 
прямих зв’язків та координації спільних дій у наукових до-
слідженнях між Університетами України та Польщі.

Програма стажування передбачала як лекції, семінарські 
та практичні заняття, так і індивідуальну консультаційну та 
самостійну роботу учасників, зустрічі з ректором, проректо-
ром та деканами Університету, проведення круглого столу, 
обмін думками та культурну програму (відвідини філармонії 
ім. Артура Рубінштейна, знайомство з м. Лодзь).

Головною тематикою стажування були: трирівнева сис-
тема вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського 
освітнього простору. Їх порівняльний аналіз з українськи-
ми відповідниками. Рівні та засади визнання українських 
освітніх документів в європейському освітньому просторі. 
Проектний підхід до організації навчального процесу в єв-
ропейських університетах. Формування навчальних планів 
із застосуванням проектного підходу; практична реалізація 
в рамках організації навчального процесу принципу мо-
більності студентів та викладачів через використання спе-
ціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування 
компоненту мобільності студентів та викладачів; робота над 
власними обмінними, навчальними та дослідницькими про-
ектами, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, ви-
моги до учасників подібних проектів.

За підсумками стажування учасники отримали номерні 
Сертифікати про закінчення післядипломного закордонного 
стажування у Республіці Польща.

Результатом ділової частини стажування стало підписан-
ня угоди про співпрацю між Львівською комерційною ака-
демією та Університетом Інформатики (WSIiU) (Лодзь) та 
Меморандуму про співпрацю з Фундацією Central European 
Academy Studies and Certifi cation (CEASC) в рамках реаліза-
ції подвійних магістерських програм навчання.

ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

3 грудня 2014 року в актовій залі академії відбулося святку-
вання Дня спеціальностей Інститу економіки та фінансів. 

Святковий концерт стартував з вітальних слів ректора 
академії, професора П. О. Куцика та директора Інституту 
економіки та фінансів, доцента Т. О. Герасименко.

Перед представленням кожної спеціальності Інституту 
вступне слово надавалось завідувачам кафедр. Відповідно 
перед присутніми виступили: завідувач кафедри економіки 
підприємства, професор С. С. Гринкевич, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, професор В. І. Бачинський, завід-
увач кафедри аудиту, професор К. І. Редченко та завідувач 
кафедри фінансів та кредиту, професор Т. Г. Васильків.

Протягом вечора студенти розповідали, показували, жар-
тували й доводили усім, що їхня спеціальність є найкращою 
та є найважливішою на ринку праці. 

Першими свої показові виступи продемонстрували сту-
денти спеціальності “Економіка підприємства”. Сценки про 
“Економіста-пожежника” та “Повернення сина-студента до-
дому” не дали змоги сумувати жодному з присутніх у залі. 
На завершення свого виступу, економісти подарували чут-
тєву пісню “Залишайся живим” у виконанні Ірини Радюк.

Яскравим продовженням вечору стали виступи студентів 
спеціальності “Облік і аудит”. На перших хвилинах виступу 
студенти продемонстрували домашню відео кліп “Студент – 
супер герой”. У продовженні виступу майбутніх обліковців, 

було представлено низку сценок-мініатюр, де висвітлюва-
лись студентські роки: навчання, здача іспитів та життя спе-
ціаліста обліковця після завершення академії.

Чудовим завершенням урочистостей, стали виступи сту-
дентів спеціальностей “Фінанси та кредит” і “Банківська 
справа”. Студенти продемонстрували не менш креативні та 
яскраві сценки, з незабутніми й веселими героями, та пре-
зентували відео кліп “Життя студента”. 

Протягом вечора присутні на святковому заході не стом-
лювалися дарувати аплодисменти й щирі посмішки усім 
учасникам свята.

Студенти-фінансисти під час виступуСтуденти-фінансисти під час виступу
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ОБГОВОРЕНО НАПРЯМИ З ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

18 листопада 2014 року відбулось засідання 
Вченої ради академії на якому було розглянуто 
такі питання: про виконання завдань з профорі-
єнтаційної роботи у 2014-2015 навчальному році; 
про впорядкування видання підручників і посібни-
ків академії; про хід реалізації концепції вивчення 
іноземних мов у Львівській комерційній академії.

Засідання розпочалось з вручення атестатів про-
фесора ректором академії, професором П. О. Куци-
ком к.е.н. В. І. Бачинському, д.е.н. М. І. Флейчук та 
атестата доцента к.е.н. З. Я. Макогін.

З інформацією про виконання завдань з про-
форієнтаційної роботи у 2014-2015 навчальному 
році виступили декан товарознавчо-комерційного 
факультету, професор Я. П. Скоробагатий, декан 
юридичного факультету, доцент О. С. Котуха, декан 
факультету міжнародних економічних відносин, 
доцент І. В. Бойчук та  директор Інституту економі-
ки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Доповіда-
чі у виступах наголосили на нових профорієнтаційних за-
ходах, які започатковуються профорієнтаційними групами 
структурних підрозділів академії.

У свою чергу, професор П. О. Куцик наголосив на необ-
хідності активного залучення до профорієнтаційної роботи 
студентів академії. Крім того, ректор академії закликав ак-
тивізувати профорієнтаційну роботу у тих навчальних за-
кладах освіти, випускники яких поступили на навчання до 
академії за останні три роки.

Після обговорення даного питання члени Вченої ради ухва-
лили: встановити та постійно підтримувати ділові контакти з 
керівниками навчальних закладів з метою вирішення спільних 
завдань і створення оптимальних можливостей для отриман-
ня випускниками цих закладів ґрунтовної освіти у стінах ака-
демії; проводити разом із випускниками академії, студентами 
старших курсів і потенційними абітурієнтами  спільні заходи 
(конференції, круглі столи, олімпіади, ярмарки, спартакіади, 
тренінги, наукові дискусії тощо) на основі ув’язки навчальних 
дисциплін, що вивчаються студентами в академії з предмета-
ми, які вивчаються у школах, коледжах та ВПТУ.

Про впорядкування видання підручників і посібників в 
академії перед Вченою радою виступив проректор з науково-
педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. У виступі 
Станіслав Володимирович наголосив на досягненнях про-
фесорсько-викладацького складу академії за останні роки та 
акцентував увагу на певних проблемних аспектах, пов’язаних 
із ситуацією на ринку освітніх послуг. При цьому, проректор 
відмітив, що ректорат академії намагається підтримувати на-
лежний обсяг видавничих робіт, застосовуючи для цього різні 
організаційні заходи. Зокрема, на кафедрах поєднують в на-
вчальному процесі друкарські та електронні варіанти підруч-
ників і посібників, використовують можливості електронної 
бібліотеки та досягають при цьому економії коштів, не зни-
жуючи рівня якості освітньої послуги академії.

За результатами обговорення Вчена рада академії ухвалила: 
директору інституту економіки та фінансів та деканам факуль-
тетів встановити дієвий контроль за плануванням, підготовкою 
рукописів та виданням підручників і посібників в академії; 
спланувати роботу професорсько-викладацького складу таким 
чином, щоб  у термін до 23 січня 2015 року завершити підготов-
чі роботи і перейти на дистанційну форму навчання.

З інформацією про хід реалізації Концепції вивчення 

іноземних мов у академії виступила завідувач кафедри іно-
земних мов, доцент Н. В. Ковалик, яка проінформувала 
членів Вченої ради про проведену роботу на першому ета-
пі реалізації даної документу. У виступі Наталія Василівна 
акцентувала увагу на подальше впровадження сучасних ін-
формаційних технологій у навчальний процес, а також роз-
робка пакетів дистанційних навчальних дисциплін з курсу
вивчення іноземної мови.

Після обговорення питання порядку денного Вчена рада 
ухвалила: упродовж трьох наступних років продовжити 
роботу над реалізацією Концепції на всіх напрямах під-
готовки та спеціальностях в академії; раціоналізувати та 
систематизувати план і процес видання навчально-мето-
дичної літератури кафедри іноземних мов з урахуванням 
нового Закону України “Про вищу освіту”, нових вимог 
Галузевих стандартів вищої освіти та реалізації основних
положень концепції.

Крім того, на засіданні Вченої ради відбулось представлен-
ня до вченого звання: доцента кафедри хімії і фізики к.х.н. 
М. В. Бужанської; доцента кафедри товарознавства продо-
вольчих товарів к.техн.н. М. К. Турчиняк; доцента кафедри 
міжнародних економічних відносин к.е.н. Н. І. Черкас.

***
29 грудня 2014 року відбулось засідання Вченої ради на 

якому розглянуто питання, пов’язанні з підвищенням якості 
навчального процесу в академії.

При розгляді І питання порядку денного “Шляхи збіль-
шення інтенсивності публікацій у виданнях, що індек-
совані в наукометричних базах” перед членами вченаої 
ради виступив проректор з наукової роботи, професор
В. О. Шевчук.

Проректор науково-педагогічної роботи, професор 
С. В. Скибінський виступив з доповіддю “Про удоскона-
лення організації навчального процесу в умовах викорис-
тання дистанційних елементів у навчанні із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій”. 

Також на засіданні Вченої ради академії відбулось пред-
ставлення до вчених звань: професора кафедри економіки 
підприємства д.е.н. О. І. Іляш; професора кафедри економі-
ки підприємства к.е.н. Н. Г. Міценко; доцента кафедри еко-
номіки підприємства к.е.н. Р. Л. Лупака; доцента кафедри 
ІС у менеджменті к.е.н. І. В. Артищук.

Під час засідання Вченої ради академії
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НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

МАЙСТЕР КЛАС 
РУМУНСЬКОЇ КУХНІ
Нещодавно кафедра харчових тех-

нологій та готельно-ресторанного біз-
несу академії спільно з Західною Шеф 
Групою поварів (WEST CHEF GROUP) 
провели майстер-клас румунської кухні.

На заході були присутні викла-
дацький колектив кафедри, студенти 
бакалаври і магістри спеціальності
“Готельна і ресторанна справа”.

Майстер-клас проводив відомий 
шеф-кухар із Румунії Patrich i Florin, 
який зумів захопити всіх присутніх 
майстерністю приготування фірмових 
страв своєї Батьківщини. 

На майстер-класі було приготовано 
“Гусячі медальйони з вишневим кулі”, 
“Салат з гравлаксом”, соуси та заправ-
ки до цих страв за румунськими ре-
цептурами. Також присутні мали мож-
ливість дізнатися про смаки і традиції 
румунської кухні, приготування таких 
національних страв як “Чорба”, “Ма-
малига”, “Плечинта” тощо.

Присутні мали можливість відчути 
дух Румунії на кафедрі харчових тех-
нологій та готельно-ресторанного біз-
несу у стінах академії!

Циклова комісія економічних дисциплін Луцького коо-
перативного коледжу Львівської комерційної академії ак-
тивно співпрацює з Луцькою ОДПІ. Відтак, нещодавно 
студенти другого та третього курсів, які навчаються за 
спеціальністю бухгалтерський облік відвідали Центр об-
слуговування платників податків. 

Під час навчальної екскурсії, про особливості податкової 
реформи та новації податкового законодавства студентам-
бухгалтерам коледжу розповів заступник начальника Луцької 
ОДПІ Андрій Ткачук. 

Він зазначив, що наразі в службі змінюються підходи до 
роботи, застосовуються нові методи взаємодії з платниками 
та впроваджується нова політика відомства.

Під час екскурсії студенти дізнались ряд новацій податко-
вого законодавства, які вступають у дію з 1 січня 2015 року.

АКАДЕМІЯ КОЛЯДУЄ
22 грудня 2014 року в актовій залі академії відбулись урочистості при-

урочені 100-річчю Січового Стрілецтва та зустрічі Нового 2015 року і Різдва 
Христового.

Відкрив святковий вечір, вступним словом проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей. У виступі Степан Дмитрович акцентував увагу 
присутніх на історичній складовій Січового Стрілецтва у боротьбі за незалеж-
ність України.

Після виступу проректора урочистий захід продовжився співом лауреата між-
народних та національних конкурсів хорової музики  народної хорової капели 
“Мрія” академії, які виконали твори “Коли ви вмирали ”, “На Маківці” та “Ой у 
лузі червона калина”.

Концертна програма продовжилась виступом Лауреата міжнародних та всеу-
країнських конкурсів народна капела бандуристок академії “Галичанка”, які ви-
конали такі номери “Ромчику-Ромашко”, “ Лети, моя думо” та “Плач чайки”.

Після виступу капели до слова про Різдво Христове запрошується капелан 
академії, отець Роман. 

На завершення перед присутніми з новорічним вітанням виступив ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик.

Родзинкою свят-
кового вечора стали 
музичні твори “Свята 
вечеря”, “Дивная но-
вина”, “Не плач Рахи-
ле”, “Щедрівка”, “Гой 
питалася княжа коро-
на” та “ Ой коляда, ко-
лядиця” у виконані на-
родних капел “Мрія” 
та “Галичанка”.

Народна хорова капела “Мрія”Народна хорова капела “Мрія”

Народна капела “Галичанка”Народна капела “Галичанка”
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

ОБГОВОРЕНО ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ТУРИЗМУ

5 грудня 2014 року в академії від-
булась Міжвузівська науково-прак-
тична конференція студентів, аспі-
рантів та молодих вчених на тему 
“Стратегічні засади управління гос-
подарською системою підприємства 
в умовах динамічного розвитку кон-
курентного середовища”.

Відкрив конференцію голова орг-
комітету, ректор академії, професор 
П. О. Куцик. У вітальному слові Петро 
Олексійович наголосив, що за моло-

дими науковцями майбутнє економіки 
України та майбутнє нашої держави. 
Крім того, ректор побажав учасникам 
наукового засідання плідної роботи на 
активної наукової дискусії.

З вітальним словом також виступили 
директор Інституту економіки та фінан-
сів, доцент Т. О. Герасименко, завідувач 
кафедри економіки підприємства, профе-
сор С. С. Гринкевич та заступник завід-
увача кафедри економіки підприємства з 
наукової роботи, доцент О. О. Ільчук.

Про роботу студентського наукового 
гуртка спеціальності “Економіка під-
приємства” розповіла голова гуртка 
Н. І. Канюка.

На пленарному засіданні виступили: 
І. І. Радюк з темою “Сучасний та світо-
вий досвід формування та використан-
ня трудового потенціалу”; О. О. Зюзіна 
з темою “Особливості трансформації 
якості трудового потенціалу в сучас-
них умовах”. 

По завершенні пленарного засідан-
ня робота конференції продовжилась 
за секціями: забезпечення стратегіч-
них переваг вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції; фінансово-еко-
номічні та обліково-аналітичні аспекти 
управління підприємствами в умовах 
нестабільності середовища функціо-
нування; маркетингові дослідження як 
чинник підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств; 
проблеми розвитку підприємств тор-
гівлі, готельно-ресторанного господар-
ства та туризму в західних областях 
України.

Загалом участь у роботі конференції 
взяли 74 учасника з 12 навчальних за-
кладів України.

26 листопада 2014 року в академії кафедрою економіки 
підприємства академії спільно з кафедрою менеджменту 
та комерційної діяльності Львівського інституту еконо-
міки і туризму за участю громадської організації “Ака-
демічний простір” проведено засідання Міжвузівського 
круглого столу на тему “Механізми розширення євроін-
теграційних рамок у сфері економіки та туризму”.

Відкрила засідання “круглого столу” вітальним словом за-
відувач кафедри економіки підприємства академії, професор 
С. С. Гринкевич. У виступі Світлана Степанівна акцентувала 
увагу на стратегічній меті поступової економічної інтеграції 
України в ЄС – запровадженні умов для посилених соціаль-
но-економічних та торговельних відносин, які сприятимуть 
поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у 
тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі, розширенні євроінтеграційних рамок 
в освіті та ринку праці, соціальній та туристичній сферах.

Голова студентського наукового товариства кафедри еко-
номіки підприємства академії, доцент О. О. Ільчук та стар-
ший викладач кафедри менеджменту та комерційної діяль-
ності ЛІЕТ О. В. Бурса відзначили, що чітка і пріоритетна 
орієнтація України на Європейський союз повинна розгля-
датися як основа стратегії економічного і соціального розви-
тку нашої держави на наступні десять років та більш відда-
лену перспективу. Адже підписання угоди з ЄС економіка та 
сфера туризму стануть частиною європейського простору. 

Професор кафедри економіки підприємства О. І. Іляш по-
бажала учасникам засідання творчого натхнення та дружньої 
співпраці в процесі роботи, напрацювання стратегічних на-
прямів та вироблення євроінтеграційних прагнень, визначен-
ня перспектив підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних підприємств та розроблення механізмів розширення 
євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму.

Учасниками круглого столу окреслено Євроінтеграційні 
прагнення України у контексті визначення потенційних ри-
зиків та можливостей для розвитку трудового потенціалу; 
розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку туризму 
у Львівській області; запропоновано стратегічні напрями 
розширення кваліфікаційних рамок управління кадровим 
потенціалом підприємства; окреслено перспективи розви-
тку екотуризму як одного з важелів Євроінтеграції; здійсне-
но спробу дати відповідь на питання: «Хто кого більше по-
требує: ТНК – Україну як ринок збуту, чи Україна – ТНК?»; 
визначено роль віртуалізації бізнес-процесів, як інновацій-
ної технології в туристичній галузі, доведено, що економіч-
на безпека держави – це шлях Європейського розвитку та 
процвітання; розкрито особливості управління малими го-
телями в умовах кризових явищ.

За результатами наукової дискусії учасники “круглого сто-
лу” прийняли резолюцією, якою ухвалили подальшу співпра-
цю в проведенні наукових досліджень у даній сфері та анон-
совано проведення подібного заходу в квітні 2015 року.

Вітальне слово ректора академії на конференціїВітальне слово ректора академії на конференції
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НАУКОВА ДИСКУСІЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ 
РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

19 листопада 2014  року в академії 
кафедрою фінансів і кредиту та чле-
нами студентського наукового гуртка 
“Фінанси і кредит” проведено V Всеу-
країнський науково-практичний семі-
нар  студентів, аспірантів та молодих 
вчених на тему  “Соціально-економічні 
наслідки та стратегія реформування 
фінансової системи України”.

Відкрив конференцію вітальним 
словом ректор академії, професор 
П. О. Куцик. У виступі він акцентував 
увагу присутніх на складності фінан-
сово-економічної ситуації, в якій опи-
нилася Україна,  та на  динамічності  
змін у фінансовій системі держави, що  
об’єктивно унеможливлює передба-
чення  їх наслідків для соціально-еко-
номічного розвитку України.

З вітальним словом виступили: ди-
ректор Інституту економіки і фінансів, 
доцент Т. О. Герасименко, завідувач 
кафедри фінансів і кредиту академії, 
професор Т. Г. Васильців. До привітань 
також долучилася “модератор заходу”, 
доцент Т. В. Мединська, яка привіта-
ла і представила учасників та гостей 
семінару, побажала активної наукової 
дискусії, креативного мислення, фахо-
вого обговорення доповідей та успіхів 
на подальшій науковій ниві.

Учасники семінару працювали 
за такими тематичними напрямами: 
грошово-кредитна політика України: 

проблеми та перспективи розвитку; 
бюджетна політика в умовах європей-
ської інтеграції; фінансовий ринок: су-
часний стан і стратегія реформування; 
актуальні проблеми страхового ринку; 
вплив реформування фінансової сис-
теми України на результати діяльності 
підприємств; вдосконалення бухгал-
терського обліку, аналізу та аудиту в 
умовах реформування звітності.

Учасники семінару взяли активну 
участь в обговоренні проблемних пи-
тань функціонування фінансової систе-
ми України, пропонували власні підходи 
щодо реалізації стратегії її реформуван ня 

з урахуванням наслідків світової еконо-
мічної кризи та особливостей сучасного 
соціально-економічного стану України. 

На завершення  заходу перед його 
учасниками виступила професор ка-
федри фінансів і кредиту О. Г. Біла, яка 
подякувала усім присутнім за плідну ро-
боту та активну наукову дискусію. Також 
Ольга Григорівна відзначила кращі допо-
віді та побажала студентам творчої на-
снаги й успіхів у подальших звершеннях. 

За участь у роботі семінару всім до-
повідачам вручено дипломи, а також 
збірники матеріалів семінару у друко-
ваному та електронному форматі.

ОБ’ЄДНАВЧА СИЛА НАУКИ
13 листопада 2014 року за ініціативи кафедри інозем-

них мов академії відбулась V міжвузівська науково-прак-
тична конференція іноземними мовами на тему “The 
WorldIs Never the Same: Everything Comesto Pass, Nothing 
Comesto Stay / Світ мінливий і багатогранний: усе ми-
нає... вічним ніщо не буває”, яка об’єднала студентів І-ІV 
курсів та викладачів п’яти вищих навчальних закладів 
міста Львова.

Відкрила пленарне засідання конференції завідувач кафедри 
іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик, яка у вступному слові 
привітала учасників заходу та відзначила актуальність засто-
сування іноземних мов при проведенні наукових досліджень 
в умовах євроінтеграції, акцентуючи увагу присутніх на важ-
ливості проведення таких міжвузівських заходів, які сприяють 
розвитку наукового потенціалу студентської молоді.

У роботі конференції також взяв участь проректор з на-
укової роботи академії, професор В. О. Шевчук. У вітальному 
слові він звернув увагу на актуальність та доцільність темати-
ки студентських досліджень, висловив побажання учасникам 
продовжувати працювати за обраними напрямами та постій-
но вдосконалювати власний мовний та науковий рівень.

Загалом участь у конференції взяли 35 молодих науковців 
з вищих навчальних закладів Львова. Слід відзначити, що 
тематика доповідей охоплювала широкий спектр наріжних 
питань розвитку сучасності через призму історичних подій 
та непересічних і талановитих особистостей. 

Завершальною частиною роботи конференції стало прове-
дення дискусійного “круглого столу”, темою якого було обра-
но слова Стіва Джобса “People Who Are Crazy Enoughto Think 
They Can Changethe World Arethe Ones Who Do”. Модерато-
ром наукового засідання виступив Кевін Пiтерсон – викладач-
волонтер та бізнесмен із Сполучених Штатів Америки.

Усі студенти-доповідачі були відзначені сертифікатами 
учасника.

Під час роботи семінаруПід час роботи семінару
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Ірина Поперечна, студентка спеціальності
“Товарознавство та експертиза в митній справі”

– Цікавою і водночас змістовною для мене стала по-
їздка на митний пост Львівського аеропорту. Високок-
валіфіковані працівники ознайомили нас із організаці-
єю роботи митниці, окреслили її основні завдання та 
функції, а також продемонстрували в дії технічні засоби 
митного контролю та авіаційної безпеки, ознайомили 
нас з специфікою всіх видів контролю, що здійснюється
в зоні аеропорту. 

Ми отримали багато нової інформації, масу позитивних вражень, а також отри-
мали змогу поєднати знання, отримані в академії, з практичною діяльністю. Від-
так, приходить розуміння, що такі заходи для нас дуже корисні і просто необхідні 
для більш глибокого засвоєння матеріалу та натхнення для подальшого навчання
за обраною спеціальністю.

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ

12 листопада 2014 року студенти 
спеціальності “Товарознавство та 
експертиза в митній справі” та до-
цент кафедри експертизи товарів 
та послуг Микитин Олег Зеновійович 
відвідали митний пост “Львів аеро-
порт” Львівської митниці Фіскальної 
служби України, який розташований 
на території міжнародного аеропор-
ту “Львів” ім. Данила Галицького.

Під керівництвом заступника на-
чальника ВМО № 1 О. В. Познякова 
та головного інспектора В. М. Си-
ницького, а також головного опера-
тора технічних засобів контролю на 
безпеку Служби авіаційної безпеки 
В. І. Мороза студенти мали змогу озна-
йомитись зі структурою найбільшого 
в західній Україні аеропорту, який має 
пропускну здатність до 2000 пасажирів
на годину.

Працівники митниці ознайомили 
студентів з основними завданнями 
та функціями митного поста “Львів-
аеропорт”, серед яких основними є:
безпосереднє здійснення митної спра-
ви та контроль додержання усіма 
юридичними й фізичними особами за-
конодавства України з питань митної 
справи; застосування заходів тарифно-
го й нетарифного регулювання при пе-
реміщенні товарів і транспортних за-
собів комерційного призначення через 
митний кордон України або проведенні 
митних процедур; вжиття заходів до 
захисту інтересів споживачів товарів, 
недопущення ввезення на територію 
України та випуску у вільний обіг не-
якісних товарів, товарів, що завдають 
шкоди навколишньому середовищу 
й не відповідають чинним в Україні 
стандартам і вимогам; створення спри-
ятливих умов для прискорення товаро-
обігу, збільшення обсягів пасажиропо-
току через митний кордон України та 
захисту прав інтелектуальної власності 
юридичних і фізичних осіб у процесі 
здійснення зовнішньоекономічної ді-
яльності; здійснення контролю за пере-
міщенням валютних і культурних цін-
ностей через митний кордон України; 
боротьба з контрабандою та порушен-
нями митних правил.

Під час навчання студенти ознайоми-
лись з особливостями митного і паспорт-
ного контролю в аеропорті, правилами 
проходження контролю на авіабезпеку, 
особливостями переміщення багажу по-
вітряним транспортом, зокрема ручної 

поклажі, особливостями обслуговуван-
ня внутрішніх та міжнародних регуляр-
них і чартерних рейсів. 

Також студенти мали змогу практич-
но провести процедуру митного контр-
олю із застосуванням спеціальних 
технічних засобів митного контролю 
та ознайомились з особливостями та 
принципами роботи з даними ТЗМК.

На численні запитання студентів 
фахівці митного посту та аеропорту 
дали кваліфіковані відповіді. Відмінна 
організація і супровід під час виїзного 
заняття працівниками митниці та аеро-
порту “Львів” не тільки справили неза-
бутнє враження на студентів, а й погли-
били їхній рівень знань, вмінь і навичок 
у сфері здійснення митної справи.

ВИЇЗНЕ ФАХОВЕ НАВЧАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ 
АЕРОПОРТУ “ЛЬВІВ” імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

О. З. Микитин,
к.т.н., доцент кафедри експертизи товарів та послуг

– Як відомо практика є невід’ємною частиною на-
вчального процесу у підготовці висококваліфікованих 
працівників будь-якого напряму. Особливо велике зна-
чення мають такі заняття для студентів за фаховими 
спрямуваннями, адже саме в практичній роботі студенти 
мають можливість ознайомитись з правилами, принципа-
ми та особливостями  майбутньої професійної діяльності.

На митному посту “Львів-аеропорт” студенти мали 
змогу поспілкуватись з провідними фахівцями митних 
органів. Відповідно вони отримали відповіді на запитан-
ня стосовно процедур митного контролю. На моє пере-
конання, ми продовжимо співпрацю з митними органами 
з метою подальшого проходження практики та майбутнього працевлаштування 
наших студентів.

Студенти академії ознайомлюються із структурою аеропортуСтуденти академії ознайомлюються із структурою аеропорту
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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОРИВ
ЧИ ЗАТЯЖНИЙ ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНФЛІКТ?

20 листопада 2014 року з нагоди річниці Революції Гід-
ності, за ініціативи кафедри історії і політології відбу-
лась зустріч активних учасників Євромайдану та Рево-
люції Гідності зі студентами академії.

Відкриваючи зустріч, проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей розкрив історичне значення 
революції та проаналізував основні тенденції політично-
го розвитку України у післяреволюційний період. Завдяки 
Майдану, на думку вченого, Україна отримала реальні шан-
си змінити траєкторію свого постколоніального, посттота-
літарного розвитку. Незважаючи на повільні, половинчасті 
кроки постреволюційної еліти на шляху суспільних пере-
творень, підстав для песимізму немає. Новообрані глава 
держави та парламент вимушені проводити радикальні та 
швидкі реформи під тиском нинішніх кризових обставин. 

Професор Інституту прикладних проблем механіки і 
математики імені Підстригача НАНУ Р. М. Пляцко акцен-
тував увагу на моральному аспекті ціни, яку заплатили 
українці, щоб повернути втрачені шанси після попередніх 
революцій, на вільний розвиток та гідне життя. Заслуга Ре-
волюції гідності полягає, насамперед у цьому, що вона під-

няла на небувалу висоту 
рівень національної сві-
домості та громадянської
гідності. 

Власкор газети “Крим-
ська світлиця” С. І. Ла-
щенко розкрив органічний 
зв’язок між фактами геро-
їзму, виявленого на Май-
дані та в зоні бойових дій 
на Донбасі. Він зокрема 
підкреслив, що волонтер-
ських рух та добровольчі 
батальйони виникли на 
ґрунті героїчних націо-
нально-патріотичних тра-
дицій Майдану.

Громадський активіст М. В. Нагірний зробив порів-
няльний аналіз трьох українських революцій. Особливість 
Революції гідності полягає в тому, що в ній вперше на по-
страдянському просторі народ застосував революційне на-
сильство по відношенню до влади. Саме завдяки такому 
революційному насильству вдалося усунути авторитарний 
режим Януковича. Однак, проблему повного демонтажу 
олігархату можна буде вирішити, коли громадянська актив-
ність і надалі буде залишатися революційною. 

Громадський активіст А. Галан наголосив на необхіднос-
ті створення найбільш сучасних оптимальних форм органі-
зації всіх учасників Майдану з метою успішного завершен-
ня революційних завдань, в першу чергу – радикального 
очищення політичної та адміністративної еліт та ініціюван-
ня реформаторських проектів.

Після виступів гостей, учасники зустрічі активно подис-
кутували навколо запитань та коментарів, сформульованих 
студентами академії. 

Степан Рутар, доцент кафедри історії і політології

ГОВОРИМО ПРО МИНУЛЕ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
21 листопада 2014 року студенти та викладачі ака-

демії біля навчального корпусу товарознавчо-комерцій-
ного факультету вшанували пам’ять жертв голодомору
1932-1933 років. 

Розпочався захід вступним словом декана факультету, профе-
сора Я. П. Скоробагатого. У виступі Ярослав Петрович наголо-
сив, що голодомор став найбільшою трагедією за всю історію 
українського народу. За масштабом,  жорстокістю, цинізмом і 
організованістю з боку влади та наслідками для майбутніх по-
колінь він не має аналогів в історії людства. Демографічна ката-
строфа посіяла в душах мільйонів людей фізіологічне почуття 
страху, необоротно вплинула на генофонд нації.

У продовження висловленої раніше думки, заступник декана 
факультету, доцент О. З. Микитин акцентував увагу присутніх 
на тому, що голодне лихоліття 33-го – не просто історична ми-
нувшина, а незагойна фізична і духовна рана українського на-
роду, яка пекучим болеем пронизує пам’ять багатьох поколінь. 
Сьогодні слід говорити про минуле задля майбутнього, адже безпам’ятність породжує бездуховність, котра, наче ракова пухлина, 
роз’їдає тіло й душу нації – перекреслює її історію, паплюжить традиції й руйнує соціокультурну самобутність народу. На завер-
шення мітингу, учасники заходу запалили свічку скорботи та вшанували душі українців, заморених голодом, хвилиною мовчання.

Професор С. Д. ГелейПрофесор С. Д. Гелей
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ТРАДИЦІЇ

Напередодні свята, 11 листопада, члени студентського 
самоврядування Львівського кооперативного коледжу від-
відали дитячий будинок, де допомагали дітям написати лис-
ти до святого Миколая. “Діти зустріли нас тепло і привітно, 
розповідали вірші, співали пісні та показували свої малюнки. 
Пишучи листи до святого Миколая, малеча переважно хотіла 
отримати фрукти, ляльки, машинки, браслети і багато-багато 
солодощів. Прикро вразив нас той факт, що діти у своїх лис-
тах просили про такі дрібниці, як надувна кулька, проте най-
більше – просили про маму...”, – ділиться враженнями голова 
студентського самоврядування коледжу Надія Федишин.

Щорічно організатори заходу запрошували дітей в гості, 
проте цьогоріч, 19 грудня, навідалися до них. Студенти ро-
зіграли перед дітьми сценку: перевтілилися у ангелів, Ми-
колая Чудотворця, антипка. Маленькі гості активно втягну-
лися у розмову театралізованих персонажів та брали участь 
у виставі: кликали Миколая, проганяли антипка, розповіда-
ли про свої хороші справи, читали вірші та співали пісні.

Після вистави діти мали змогу потанцювати, поспілку-
ватися з усіма персонажами дійства, розглядати подарунки 
від святого Миколая, тощо.

12 грудня 2014 року, напередодні свята Андрія, студенти 
Луцького кооперативного колледжу ЛКА провели вечорни-
ці “Ой Андрію, даруй нам надію!..”.

Мета проведення свята – ознайомлення студентів з обе-
регами української родини, пробудження пізнавальних ін-
тересів історії свого родоводу, української нації, її культури 
і побуту; виховання глибоких почуттів любові до батьків, 
почуття пошани до людей, праці, гордості за майстерність 
родичів, близьких; бажання примножувати родинні тради-
ції, берегти свою національну культуру.

Студенти досить влучно змогли відтворити настрій цього 
свята. У залі панувала незвичайна, таємнича атмосфера. Ви-
шиті рушники та старовинний український посуд гармонійно 
доповнювали своєю незвичністю. Студенти були одягнені у 
національне українське вбрання. Дівчата – майбутні госпо-
дині, порадували глядачів смачними варениками, а хлопці 
справно намагалися вкусити калиту. Особливої містичності 
та казковості заходу надали обряди ворожіння, через які ді-
вчата хотіли дізнатись свою майбутню долю.

Завдяки цьому заходу присутні залишились з гарним на-
строєм і позитивними емоціями.

ПЕРЕДНОВОРІЧНІ ТРАДИЦІЇ У ЛЬВІВСЬКОМУ
ТА ЛУЦЬКОМУ КООПЕРАТИВНИХ КОЛЕДЖАХ

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
23 грудня 2014 року делегація академії спільно з 

учнями Львівської середньої спеціалізованої загально-
освітньої школи № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів  
й представниками компанії “Епіцентр К” завітали 
до учнів школи- інтернату (м. Турка) в рамках бла-
годійної акції “Подаруй дитині свято” з нагоди дня 
святого Миколая.

Розпочалось святкування з привітального слова ди-
ректора турківської школи інтернату Оксани Сушинець, 
заступника декана ТКФ академії Олега Микитина та 
керівника відділу по роботі з персоналом ТОВ “Епі-
ентр К” Лариси Жиленко. Після вітального слова від-
бувся перегляд святкової вистави, співів святкових ко-
лядок та веселих конкурсних забав.

Наприкінці свята Святий Миколай після прочитаного 
віршика або молитви вручав кожній дитині гарні пода-
рунки та смачні смаколики.



Початок зими – чудовий період, 
коли напередодні свят починаєш за-
мислюватись про казку... І ось можли-
вість заглибитись у казку виробництва 
з’явилась і у студентів академії. Нещо-
давно компанією “Епіцентр К” органі-
зовано навчальну поїздку до виробни-
ка кованих виробів “Писанка”, яка дала 
змогу ознайомитись з особливостями 
ковальської справи. 

Майбутні товарознавці та менедже-
ри спільно з доцентом О. З. Микити-
ним та доцентом О. В. Колянко змогли 
дізнатись про всі процеси як масового 
виробництва, так і виробництва екс-
клюзивних кованих виробів. 

Не зважаючи на холодну погоду, 
гостей прийняли дуже тепло і від-
крито. Всі змогли побачити, як зі зви-
чайної смужки металу за пів-хвилини 
виготовляється прямокутний профіль 
та як програмується та працює висо-
коточне обладнання для виготовлення 
декоративних металевих виробів. 

Не менш цікавим було спостеріга-
ти, як народжується казка з-під рук 
працівників цеху ексклюзивних виро-
бів. На очах екскурсантів відбувалось 
справжнє диво – створення символу 
наступного 2015 року – баранчика. 

Предметом особливої гордості ком-
панії та найбільшої зацікавленості 
студентів став екскурс до тематично-
го офісу та прогулянка по так званій 
“Поляні казок”, мешканці якої інколи 

іммігрують в інші країни, а їх місце за-
ймають нові герої...

Майбутні фахівці мали змогу на-
очно спостерігати особливу любов 
власника та за сумісництвом генераль-
ного директора компанії до справи і 
до людей, що допомагають йому вті-
лювати мрії. Адже якщо ТАК вірити у 
власні сили і ТАК емоційно заряджати 
людей – обов’язково все вдасться! 

Компанія ТОВ “Епіцентр К” бажає 
всім студентам та професорсько-викла-
дацькому складу академії у наступному 
2015 році віри у власні сили, натхнення 
та здійснення найзухваліших мрій!



22

Анонс заходів та фотозвіти
шукайте у Facebook

(група Епіцентроманія).
Приєднуйтесь!

Уміння налаштовувати комуніка-
ції – одна з головних компетенцій су-
часного професіонала. У наш час все 
більш актуальним і найбільш затребу-
ваним засобом комунікації є телефон. 

Нещодавно в інформаційно-ор-
ганізаційному кабінеті “Епіцентр” 
(ауд.507, вул. Самчука, 9) менеджером 
з персоналу ТОВ “Епіцентр К” Л. М. 
Жиленко відбувся майстер-клас на тему

(Статистичні дані станом на листопад 2014 року)
На 1000 осіб припадає 1687 телефонів.  

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ по ТЕЛЕФОНУ

“Професійне спілкування по теле-
фону” для студентів академії. Під час 
заходу були розглянуті основні етапи 
проведення телефонних переговорів, 
звернута увага на найвдаліший час 
для вирішення робочих питань за до-
помогою найбільш розповсюджених 
засобів комунікації. Майбутні профе-
сіонали з’ясували, наскільки важли-
вим є коректне спілкування по теле-
фону у діловій сфері, адже по розмові 
з представником компанії складається 

Представлена інформація дала змо-
гу систематизувати власні знання кож-
ного учасника та спонукала замисли-
тись про відповідальність учасників 
телефонних переговорів не лише за 
власний імідж як професіонала, а та-
кож і за імідж компанії, яку вони пред-
ставляють.

Долучайтесь до заходів, що прово-
дяться ТОВ “Епіцентр К”, це не тільки 
корисно, але й цікаво!

враження відразу про підприємство 
загалом. Отже, до спілкування по те-
лефону необхідно ставитись з відпові-
дальністю та увагою.

Всі розглянуті на майстер-класі 
правила і принципи проведення теле-
фонних переговорів є звичайними ви-
могами, що продиктовані загальними 
моральними нормами та правилами 
гарного тону при діловому спілкуванні. 
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ЧАС ТВОРИТИ ДОБРО!

Як казав Антуан де Сент-Екзюпері, всі ми родом з дитинства.
І саме в період зимових свят кожен мріє про здійснення 

найзаповітніших бажань. У кожної людини вони різні: комусь хочеться
матеріальних благ, комусь моральних... Але є діточки, яким в наш час
не вистачає головного – батьків... А хто, як не рідні, може подарувати

дитині свято? Кожен з нас! Якщо не буде байдужим до оточуючих!
У цьому році ТОВ “Епіцентр К” долучився до щорічної акції, яку 

проводить академія з нагоди Дня Святого Миколая та Різдвяних свят:
відвідати дитячий будинок сиріт у м. Турка та подарувати свято тим, 

хто дійсно цього потребує. Підготовка йде доволі активно:
студенти втілюють мрії дітлахів своїми руками, в той час як 

співробітники гіпермаркетів “Епіцентр” м. Львова збирають кошти
для необхідних в побуті речей та солодощів. Ніхто не залишився

осторонь в цей передноворічний час і вже 23 грудня маленькі 
мрійники відчули справжнє свято! Детальний звіт

по відвідуванню дитячого будинку шукайте у Facebook.
Ніколи не можна залишатись осторонь та забувати,

що навколо нас багато людей, яким потрібна наша увага.
І саме напередодні Різдва можна допомогти здійснитись хоч
невеликим мріям! Давайте творити добро та дарувати свято,

адже так багато дітлахів цього потребують!

ПОДАРУЙ ДИТИНІ СВЯТО!


