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Дорогі та шановні наші жінки!
Від імені чоловічого колективу академії та від себе особисто вітаю Вас з весняним святом –

Міжнародним жіночим днем! Ваше свято стало невід’ємним символом весни, з яким
пов’язані надії та зміни. Це прекрасна пора, коли оживає природа, народжуються грандіозні 
плани та нові мрії.

Ми вдячні Вам за жіночість, теплоту, терпимість та натхненність. Ми схиляємося перед 
вашою мудрістю і терпінням, дякуємо за підтримку та відданість, які допомагають нам, чоло-
вікам, пережити будь-які труднощі й негаразди. 

Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує Вам красу та чарівність, родинне тепло і
затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю і 
любов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійснення кращих мрій і сподівань, а ваша праця 
йде на користь нашій спільній справі, дає наснагу, для здійснення всіх ваших задумів. 

Бажаю, щоб весняні дні принесли на своїх крилах лише найкращі емоції, які залишать у
Вашій пам’яті тільки найкращі спогади!

Щасливої Вам жіночої долі та ніжних і духмяних весняних квітів.
   З повагою, ректор академії   професор П. О. Куцик

ПІД МЕЛОДІЮ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
27 лютого 2015 року на товароз-

навчо-комерційному факультеті ака-
демії відбулись урочистості з нагоди 
випуску студентів денної та заочної 
форм навчання за спеціальностями 
товарознавство і комерційна діяль-
ність, товарознавство та експерти-
за в митній справі, експертиза това-
рів та послуг, готельна і ресторанна 
справа, менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами еконо-
мічної діяльності) та управління ін-
новаційною діяльністю. Це день, коли 
випускники, які ще вчора були першо-
курсниками, вже сьогодні отримали 
диплом – один із найважливіших до-
кументів дорослого життя.

Відкрив урочистості декан факуль-
тету, професор Я. П. Скоробогатий. У 
вітальному слові Ярослав Петрович 
привітав випускників із завершенням на-
вчання і побажав їм творчого натхнення, 
наполегливості та успіхів у всіх добрих 
починаннях, здійснення мрій і життєвих 
планів. Також декан наголосив, що за 
свою поважну історію факультет виховав 
велику кількість високо кваліфікованих 
випускників, які змогли реалізувати себе 
як в політиці так і в бізнесі.

З вітальним словом до випускників 
виступив ректор академії, професор 
П. О. Куцик, який від імені ректора-
ту та від себе особисто привітав мо-

лодих фахівців із закінченням вишу. 
Побажав щасливої людської долі, 
здійснення всіх мрій і задумів. Закли-
кав гордо нести у світ ім’я випускни-
ка Львівської комерційної академії та 
вміло і фахово використовувати впро-
довж життя отримані у стінах рідної
Аlma-Mater знання.

Наказ про випуск молодих фахів-
ців денної форми навчання зачитав за-
ступник декана факультету, професор 
М. С. Беднарчук. Від себе особисто Ми-
кола Степанович побажав випускникам 
завжди правильно використовувати на-
вчально-науковий потенціал, який їм на-
дала академія, оскільки немає сили мо-

гутнішої, ніж знання, а людина, озброєна 
знаннями й умінням їх застосувати, – це 
вже професіонал з великої літери.

Наказ про випуск молодих фахів-
ців заочної форми навчання зачитав 
заступник декана факультету, доцент 
О. З. Микитин. Після зачитування на-
казу Олег Зеновійович зазначив, що 
комерційний світ поповнився чудови-
ми людьми й освіченими фахівцями, 
які пройшли ґрунтовну освітню школу 
та школу життя.

У виступі Олег Зеновійович додав, 
щоб випускники не забували виклада-
чів, адже вони вклали у кожного свою 
душу і щоденно були поряд. ►
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(Закінчення. Поч. на стор. 2)
З вітальними словами також висту-

пили завідувач кафедри товарознав-
ства продовольчих товарів, професор 
І. В. Сирохман, завідувач кафедри 
комерційної діяльності та підприєм-
ництва, професор В. В. Апопій, завід-
увач товарознавства непродовольчих 
товарів, професор Н. І. Доманцевич, 
завідувач кафедри експертизи товарів 
та послуг, професор І. В. Ємченко та  
завідувач кафедри харчових техноло-
гій та готельно-ресторанного бізнесу, 
професор І. М. Ощипок.

Також виступили випускники ака-
демії: власник торгової марки “Добрий 
хліб” Андрій Гудзоватий та дирек-
тор гіпер маркету “Епіцентр К” Юрій
Якимович.

Родзинкою заходу став виступ сту-
дентів  факультету, Ірини Поперечної з 
музичними композиціями “Україна” та 
“Дорога до дому”, Романа Верхоли “Ка-
пронові банти” та “Старі фотографії”, а 
також Аліни Гепалової з композицією 

Від імені студентського колективу 
виступив голова студентського само-
врядування факультету Юрій Звір, який 
побажав випускникам бути гордими, 
шляхетними, відкритими та впевнено 
крокувати по життєвій стежині.

Від імені батьків випускників ви-
ступила Тетяна Мартинюк, яка подя-
кувала професорсько-викладацькому 
колективу академії за підтримку та 
розуміння дітей, які прийшли на-
вчатися в один із найвідоміших в 
Україні вишів, за любов, тепло, зна-
ння, які професорсько-викладацький
склад академії передавав дітям
за роки навчання.

На завершення урочистостей тради-
ційно на факультеті пролунав останній 
дзвоник: майбутня студентка академії, 
чотирирічна Яна Миронова разом із 
студентом Данилом Ратичем пронесли 
дзвінок між рядами випускників, які 
стоячи, з усмішкою і сльозами на очах, 
дослухалися до мелодії останнього 
дзвоника – завершальної ноти свята.

ПІД МЕЛОДІЮ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА

Юрій ЯкимовичЮрій Якимович
під час вітального виступупід час вітального виступу

Ректор академії, професор Ректор академії, професор 
П. О. Куцик вітає випускниківП. О. Куцик вітає випускників

Професор Я. П. СкоробагатийПрофесор Я. П. Скоробагатий
вручає грамоти випускникамвручає грамоти випускникам

До відома
з нагоди випуску нових фахівців на 
адресу академії надійшли вітання від 
випускників минулих років: народ-
них депутатів України Олександра 
Володимировича Гереги, Віктора Іва-
новича Балоги, Івана Івановича Бало-
ги, Анатолія Борисовича Диріва, го-
лови Асоціації випускників академії, 
співвласника ТзОВ “Шувар” Романа 
Степановича Федишина та заступни-
ка директора з розвитку та загальної 
підтримки Західного ГРУ КБ “При-
ватбанк”, к.е.н. Олександра Васильо-
вича Креденця

“Україна”. Крім того, для випускників та 
гостей звучали чарівні твори “Пісня буде 
поміж нас” та “Розквітнув сад” у виконан-
ні капели бандуристок “Галичанка”.

До привітань долучилися танцю-
вальний колектив “Crystal Touch” та юні 
таланти зразкового танцювально-хоре-
ографічного колективу “Викрутасики” з 
композиціями “Козачок” та “Рахівчанка”. 
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Евеліна Муринка
магістр з товарознавства
та комерційної діяльності

Від імені всіх випускників ви-
словлюю велику подяку ректора-
ту, деканату, викладачам та всім 
працівникам академії, які кло-
піткою працею надали нам ґрун-
товні фахові знання та підготу-
вали нас до самостійної трудової
діяльності.

Я безмежно вдячна нашій рід-
ній Alma-Mater за знайомство з 
хорошими людьми, за своїх дру-
зів з якими ми пізнали і радість 
і смуток, за приємні студентські 
спогади, які я завжди пам’ятатиму. 

Ось і настав цей день – день прощання з Alma-Mater. Ака-
демія, навчання в ній, поволі й невідворотньо відпливають в 
минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішими 
й милішими серцю здаватимуться його обриси.

Із почуттям глибокої вдячності особисто я буду згадувати 
свою рідну академію, де нас навчили не лише премудрос-
тям науки, але й намагались вчити доброті, справедливості
та чесності.

Промайнули літа,
Мов хмаринки за обрій далекий,
Факультетська стежинка,
Протоптана вся вже в кінець,
У руках є диплом,
Ваша праця сумлінна й нелегка,
І диплом вашій праці, 
Лавровий вінець.

Я бажаю всім Вам стати успішними людьми в нашій пре-
красній країні, бажаю Вам мудрих рішень і далекоглядності, 
високих професійних досягнень і звершень, добра і спра-
ведливості, впевненості в своїх силах, і обов’язково кожно-
му з Вас трішки везіння.

Памятайте, що Україна починається з кожного з нас, від 
ладу в сім’ї до гармонії у суспільстві.

Наталія Снєгірьова
магістр з товарознавства

та експертизи в митній справі
Хвилювання… Новий колек-

тив… Шалені емоції… Нове ото-
чення… З цього розпочалось моє 
навчання у академії. Та ці всі пе-
реживання швидко минули, адже 
в нас була весела та дружня група. 
Упродовж навчання в нас були не 
лише цікаві лекції, лабораторні та 
семінарські заняття, але й зустрічі 
з відомими підприємцями, наукові 
конференції, цікаві навчальні екс-
курсії на виробництво. Я щасли-
ва, що навчалася саме в академії.
Тут хороші викладачі, яким я безмежно вдячна. Отримані 
знання стали неабиякою допомогою у поєднанні теорії та 
практики. Саме в академії я знайшла справжніх вірних дру-
зів. Спогади про академію завжди будуть самими позитив-
ними, адже тут пройшли мої найкращі роки.

ШАНОВНИЙ
ПАНЕ РЕКТОРЕ, 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ!
У цей урочистий день з усією 

теплотою серця хочу висловити 
Вам слова щирої подяки за Вашу 
щоденну напружену, титанічну 
працю, за терпіння, за віру в кож-
ного студента, а ще – за віддані 
сили та здоров’я. 

За те, що не тільки щедро ді-
лилися своїми знаннями і про-
вели сьогоднішніх випускників 
тернистим шляхом в країну про-
фесійних знань і навичок, а й ви-
ховували молоде покоління свідомих громадян в дусі любо-
ві до рідного краю, до України та до Людини як найбільшої 
гуманітарної цінності. Від них буде залежати майбутнє 
українського народу і завтрашній день нашої Вітчизни.

Тож бажаю Вам, викладачам академії – міцного здоров’я, 
щастя і благополуччя, мудрості й терпіння, оптимізму, твор-
чої наснаги, успіхів у вашій нелегкій, але такій важливій 
праці, подальших високих професійних досягнень.

А сьогоднішнім випускникам – наполегливості, працьо-
витості, впевненості у своїх силах, а головне – щирого праг-
нення до реалізації своїх знань та підкорення нових вершин. 

Викладачі! Невже Ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього Ви на світі і з’явились,
Щоб в дітях буйно проросло воно.

Наставники! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати,
За те, що щедро віддали серцям.

О, вихователі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: – Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

Миру всім і добра!
З повагою,

від імені батьків випускників 2015 р
Тетяна Мартинюк ПОБАЖАННЯ ВИПУСКНИКАМ АКАДЕМІЇ

Миру, роботи, сімейні турботи,
Щасливої мрії в сьогоднішній дії,
Надійних колег у свій острівець,
Гарної вдачі – можна без здачі, 
Любові, кохання, ніжності зрання,
Щирого друга зі свого круга.

Поваги до рідних, ніжних, чарівних,
Розумних вам вчинків – без відпочинку,
Наснаги до праці – тільки без цяці, 
Цінити здобутки і перші прибутки.

Знання примножати, надії плекати,
Помилки уміло і вчасно справляти, 
Та й досвід у всьому чимдуж наповняти, 
Круті повороти без хиб подолати,
Надії на краще у серці плекати.

Щасти вам у всьому,
Прощаюсь на цьому,
Щоб доля всміхалась вам на віки!

З повагою,
Заслужений діяч науки і техніки України,

завідувач кафедри продовольчих товарів академії, 
професор І. В. Сирохман
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ВИЗНАЧЕНО ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ НА 2015 РІК

23 лютого 2015 року в академії відбулось перше засідання 
вченої ради академії у цьому календарному році, на якому 
було підведено підсумки 2014 року та визначено основні прі-
оритети діяльності вишу в 2015 році.

Розпочалося засідання з вручення атестатів доцента ректо-
ром академії, професором П. О. Куциком к.е.н. Н. І. Черкас, 
к.х.н. М. В. Бужанській та к.т.н. М. К. Турчиняк.

З інформацією про підсумки підготовки Львівської комер-
ційної академії з цивільного захисту за 2014 рік та завдання на 
2015 рік виступив з доповіддю начальник штабу цивільного за-
хисту академії В. Г. Кріп. Він наголосив, що проведену роботу 
в 2014 році слід визнати такою, яка відповідає вимогам Кодексу 
цивільного захисту України та іншим правовим актам із цивіль-
ного захисту. При цьому В. Г. Кріп відмітив що головним за-
вданням цивільного захисту академії на 2015 рік є підтримання 
готовності органів управління цивільного захисту та їх можли-
востей до проведення ефективних заходів при виникненні над-
звичайних ситуацій та можливих терористичних актів.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2014 рік 
і завдання вчених академії на 2015 рік вчена рада заслухала ін-
формацію проректора з наукової роботи, професора Б. Б. Се-
мака. У виступі Богдан Богданович відзначив, що в академії 
за всіма принципово важливими напрямами збережено по-
зитивні тенденції: поліпшення якісного складу професор-
сько-викладацького персоналу (захищено 20 кандидатських 
та 1 докторську дисертацію, що дозволило збільшити питому 
вагу докторів наук у професорсько-викладацькому складі до 
9,6 % працюючих порівняно 6,3 % у 2012); стажування за кор-
доном (ст. викладач О. І. Балабан – Норвегія, проф. В. І. Ба-
чинський – Республіка Польща, ст. викладач О. В. Маце-
люх – США); отримано два зарубіжні гранти для проведення 
наукових досліджень (доц. Н. І. Черкас – Університет Редлан-
да (м. Редландс, США) за престижною програмою Fulbright 
Faculty Development, що фінансується урядом США, ст. ви-
кладач А. Я. Дмитрів – за стипендіальною програмою імені 
Лена Кіркленда (м. Познань, Польща); підвищення результа-
тивності студентської наукової роботи (див. публікацію Про 
підсумки наукової роботи академії за 2014 рік). 

Водночас проректор з наукової роботи наголосив на необ-
хідності вирішення у 2015 році таких питань: збільшення 
кількості наукових публікацій у виданнях, що внесені до на-
укометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science, SciVerse; 
подальше підвищення академічного рівня публікацій праців-
ників, аспірантів і здобувачів із урахуванням нових вимог до 
їх подачі та розміщення у вісниках (журналах) академії; систе-
матичне проведення презентацій завершених науково-дослід-
них робіт вченими академії; завершення роботи над електро-
нним каталогом монографічної літератури.

Після обгово-
рення заслуханої 
інформації вчена 
рада визнала нау-
ково-дослідниць-
ку діяльність ака-
демії за 2014 рік 
ефективною. При 
цьому члени вче-
ної ради ухвалили 
науковій частині, 
Інституту еконо-
міки та фінансів, 
факультетам і ка-
федрам академії 
продовжувати роботу щодо виконання попередніх рішень 
у частині формування актуальної тематики наукових дослі-
джень, переорієнтації на публікацію отриманих результатів у 
престижних вітчизняних і зарубіжних виданнях, а найголовні-
ше – їхнього використання у навчальному процесі.

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів 
в аспірантурі та докторантурі академії виступив проректор з 
наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі доповідач на-
голосив, що співвідношення кількості аспірантів до штатних 
науково-педагогічних працівників зросло до 0,4, що засвідчує 
підвищення інтенсивності роботи аспірантури в останні роки. 
Також Богдан Богданович розповів про особливості навчання 
в аспірантурі та в докторантурі з 2015 року відповідно до ви-
мог нового закону України “Про вищу освіту”.

Після обговорення ІІІ питання порядку денного вчена рада 
ухвалила: регулярно проводити кафедральні обговорення 
окремих розділів дисертаційних робіт на планових засіданнях 
кафедри; з метою економії часу та налагодження більш про-
дуктивної роботи керівників дисертаційних досліджень та 
їх аспірантів і здобувачів пропонується проводити регулярні 
консультації в режимі skype-переговорів; заохочувати участь 
молодих вчених у міжнародних і всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт і програмах на отримання наукових грантів; 
відновити практику проведення щорічних методичних семі-
нарів із актуальних питань підготовки наукових статей. 

Про фінансово-господарську діяльність академії у 2014 році 
та затвердження кошторису на 2015 фінансовий рік  вчена 
рада заслухала інформацію начальника фінансово-економіч-
ного відділу – головного бухгалтера  академії Л. Т. Ясінської. 
У виступі Любомира Тимофіївна відзначила, що ректоратом 
та фінансово-економічним відділом проводилася необхідна 
робота для забезпечення належного рівня формування дохо-
дів академії та їх ефективного і раціонального використання, 
своєчасного проведення розрахунків з оплати праці та отри-
маними послугами, недопущення протермінованих заборгова-
ностей та збереження майна академії.

Також доповідачем відзначено, що за результатами 2014 
фінансового року академією було отримано доходи, які дозво-
лили покрити видатки.

Після обговорення поданої інформації члени вченої ради 
затвердили виконання кошторису академії за 2014 фінансовий 
рік та прогнозований кошторис доходів і видатків на 2015 рік.

Також членами вченої ради затверджено план роботи на дру-
гий семестр 2013-2014 навчального року. 

Крім того, на засіданні відбулося представлення до вчено-
го звання: професора кафедри бухгалтерського обліку д.е.н. 
М. В. Корягіна; доцента кафедри економіки підприємства 
к.е.н. О. О. Ільчук; доцента кафедри товарознавства продтова-
рів к.техн.н. Н. С. Палько.Члени вченої ради академії під час засідання

Ректор П. О. Куцик вручає атестат Ректор П. О. Куцик вручає атестат 
доцента к.т.н. М. К. Турчинякдоцента к.т.н. М. К. Турчиняк
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ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ 
АКАДЕМІЇ ЗА 2014 РІК

Наукова робота професорсько-викладацького складу та 
аспірантів академії здійснювалася згідно з перспективним 
планом наукової діяльності на 2011-2020 роки та програма-
ми розвитку наукових шкіл, що функціонують у структурних 
підрозділах навчального закладу.

У 2014 р. вченими академії виконувалося 59 науково-до-
слідних тем. Даний показник у 2012 р. становив 54 теми, а в 
2013 р. – 62, проте у звітному періоді відбулося значне збіль-
шення кількості науково-дослідних робіт саме з державною 
реєстрацією (до 27 робіт). Виконанням науково-дослідних 
робіт із державною реєстрацією у 2014 р. було охоплено 
більше половини кафедр академії.

З огляду на виконання науково-дослідних робіт найбільш 
результативними за звітний період стали Інститут економіки 
і фінансів та товарознавчо-комерційний факультет. Виразне 
пожвавлення наукової роботи спостерігається на кафедрах 
бухгалтерського обліку, економічної теорії, економіки під-
приємства, товарознавства непродовольчих товарів, товароз-
навства продовольчих товарів й комерційної діяльності.

За підсумками 2014 р. викладачами академії опубліковано 
809 наукових праць, що значно більше не лише від попере-
днього 2013 р., а й порівняно з кількістю публікацій у 2009-
2012 роках.

За звітний період опубліковано 17 монографій, 16 розділів 
у монографіях. У 2014 р. активно велася робота з публікації 
статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Так, у минуло-
му році було опубліковано 77 статей у загальноукраїнських 
журналах і 66 публікацій у зарубіжних виданнях.

За підсумками 2014 р. викладачами кафедр ІЕФ опублі-
ковано 403 наукові праці, що на 29 праць (7,8 %) більше в 
порівнянні з показником 2013 р. Інтенсивність публікацій на 
одного штатного викладача ІЕФ у 2014 р. склала 3,8 друко-
ваних праць і не змінилась у порівнянні з 2013 р. У звітному 
році спостерігалося зростання показника інтенсивності пу-
блікацій на одного викладача на кафедрах маркетингу і між-
народних економічних відносин факультету міжнародних 
економічних відносин.

У 2014 р. інтенсивна робота з написання й публікації нау-
кових статей проводилася і на кафедрах товарознавчо-комер-
ційного факультету. Загалом на товарознавчо-комерційному 
факультеті за минулий рік було опубліковано 220 наукових 
статей.

Значних успіхів досягнули у 2014 р. і на юридичному фа-
культеті, де було опубліковано 33 статті у відомих загальноу-
країнських юридичних журналах. Крім цього, працівниками 

та аспірантами факультету опубліковано 8 статей у зарубіж-
них періодичних виданнях.

За звітний період вчені академії підготували 377 допо-
відей на понад 200 Всеукраїнських та міжнародних конфе-
ренціях. У 2014 р. на закордонних конференціях було під-
готовлено 20 доповідей у Білорусі, Польщі, Чехії, Болгарії, 
Словаччині, США, Туреччині, Греції, Італії та українських у 
містах Вінниця, Запоріжжя, Київ, Луцьк, Львів, Одеса, Пол-
тава, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці та ін.

У звітному 2014 р. студентська наука розвивалася за тра-
диційними напрямами: підготовка наукових студентських ро-
біт для участі в роботі конференцій різного рівня, конкурсах 
магістерських і наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-
проектів, проведення засідань наукових гуртків. Студенти 
Інституту економіки та фінансів та факультету міжнародних 
економічних відносин отримали дипломи 1, 2 і 3 ступенів з 
відповідних спеціальностей на Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт. Це такі студенти, як І. Радюк, В. Ро-
манюк, М. Пономаренко, Т. Савченко, Х. Кузьма та М. Бондар. 
Упродовж 2014 р. студентами всіх спеціальностей Інституту 
економіки та фінансів опубліковано 343 наукові праці, з яких 
259 тез доповідей (199 – за результатами проведення конфе-
ренцій і семінарів в Інституті, а інші – за межами академії). За 
звітний період студентами юридичного факультету денної та 
заочної форм навчання опубліковано понад 115 тез доповідей 
на наукових конференціях.

Разом з тим, залишаються кілька прогалин у науковій ді-
яльності нашого вишу. Так, у 2015 році плануємо заходи з 
метою вирішення проблем, по-перше, пов’язаних з рей-
тинговими публікаціями у виданнях наукометричної бази 
Scopus, що передусім очікуються від вчених найвищої ква-
ліфікації – докторів наук і професорів, а також доцентів зі 
стажем понад 10 років. Як серйозний виклик можна розці-
нювати включення до системи рейтингової оцінки академіч-
них установ Міністерством освіти та науки України трьох 
показників: кількість публікацій у Scopus, індекс цитувань у 
Scopus та індекс Гірша. 

Презентації монографій та завершених НДР повинні слу-
гувати підвищенню якості монографічних досліджень, які не 
можуть обмежуватися форматом дисертаційного досліджен-
ня, а повинні відображати значно більший внесок у вивчення 
науково-академічної проблематики.

По-друге, йдеться про гранти на стажування. Вченими 
академії не вповні використовуються можливості наукових 
стажувань та грантових програм для запозичення новатор-
ських підходів до наукової роботи, підготовки статей у на-
укові видання, що відповідають власним науковим інтересам 
і відображають передові позиції установи, де відбувається 
стажування.

По-третє, це підвищення якості підготовки науково-
педагогічних кадрів в аспірантурі. Оскільки проблема 
розширення кадрового резерву докторів та кандидатів наук 
із профілюючих спеціальностей залишається актуальною, 
доцільно практикувати заходи, що покликані підвищувати 
ефективність роботи аспірантури. Необхідно створити та 
постійно супроводжувати рубрику “Сторінка дисертанта” 
для розміщення інструктивних матеріалів та організувати їх 
своєчасне оновлення відповідно до змін у нормативній доку-
ментації з питань атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів. Можуть бути корисними постійно діючий семінар 
для аспірантів і здобувачів із підготовки та порядку захисту 
дисертацій, а також проведення відповідних консультацій у 
режимі Skype-переговорів (не рідше двох разів на семестр).

Рис. 1. Загальна кількість публікацій вчених академії
за 2004-2014 роки
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ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

НАШІ СТУДЕНТИ У ПОЛЬЩІ
Віповідно до угоди про співробітництво між Львівською комерційною ака-

демією та Економічним університетом у Вроцлаві (Республіка Польща) з 10 
лютого 2015 року студенти академії Уляна Варвадюк та Дмитро Мельник 
(факультет міжнародних економічних відносин), Мар’яна Галуха та Ангелі-
на Медвідь (Інститут економіки та фінансів) у ІІ семестрі цього навчально-
го року паралельно навчатимуться і у Вроцлавському університеті.

“Студентський меридіан” поцікавився враженнями у студентів про пер-
ші дні перебування за кордоном.

Насамперед висловлюємо слова 
щирої подяки ректорату академії за 
отриману можливість побувати на на-
вчанні за кордоном та відвідати чудове 
місто Вроцлав. За цей недовгий про-
міжок часу ми встигли прогулятися по 
вулицях цього міста, які зачаровують 
оригінальною архітектурою, що при-
ваблює сприятливим кліматом. Вроц-
лав – дуже гарне місто, і є подібним на 
Львів, тому не даремно їх називають 
міста-побратими, тож відчуваємо себе, 
як вдома.

Особливо нам сподобалась площа 
Ринок з гарними будиночками і ма-
ленькими гномиками, які є повсюди. 
Також було незвичним побачити світ-
лофори для велосипедистів. Місцеві 
ведуть дуже розмірене життя, корис-
туються велосипедами, паркують свої 

двоколісні транспортні засоби у спеці-
ально відведених місцях.

Ми живемо в гуртожитку, який роз-
ташований неподалік від університету, 
буквально через дорогу від кампуса, 
де і навчаємось. Поряд із нашим гур-
тожитком знаходиться Sky Tower (най-
вища будівля у Вроцлаві), яка підкрес-
лює європейський імідж міста. 

У Вроцлаві панує сплетіння бага-
тьох культур, привезених людьми із 
різних країн світу, тому тут приязно 
ставляться до іноземців. Спілкуючись 
із поляками – прохожими на вулиці, 
продавцями у магазинах, консультан-
тами, працівниками у гуртожитку, в 
університеті та й із нашими ровес-
никами – відчувається їх неабияка 
приязнь та прагнення допомогти, і 
це свідчить, що ментальність насе-

лення Польщі дійсно на високому
європейському рівні. 

Викладачі університету цікаві, во-
лодіють справді високим рівнем якіс-
ної європейської освіти. Програми на-
вчання готуються відповідно до вимог 
ринку праці та розвитку економіки,
що в перспективі допоможе набути
досвід роботи. 

Попереду в нас цікавий навчаль-
ний семестр і сподіваємось, що він 
буде насичений різними враженнями 
та подіями, який подарує нам море 
незабутніх вражень, знайомств та
життєвого досвіду.

У межах реалізації проекту “Erasmus Mundus 
Broadening Educational Opportunities” (EMBER) програ-
ми ERASMUS MUNDUS, активним учасником консор-
ціуму якого є Львівська комерційна академія, начальник 
відділу міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку 
Т. М. Штанько впродовж трьох місяців перебувала на ста-
жуванні у відділі міжнародних зв’язків та відділі освітніх 
проектів Лодзького університету (Республіка Польща).
Лодзький університет є одним із найстаріших і най-

більш потужних університетів Польщі. В ньому навча-
ється близько 40 тисяч студентів, у тому числі понад 
1000 – зарубіжних.

Повернувшись зі стажування, Тетяна Михайлівна ді-
литься з читачами про враження від участі в проекті.

Міжнародне стажування дозволило поглибити та збага-
тити знання з інтеграції в європейський освітній простір, 
працювати над поглибленням і розвитком співпраці академії 
з європейськими вищими навчальними закладами, покрити 
дефіцит інформації і знань, а в подальшому – використо-
вувати результати обміну досвідом у аналітичній роботі та 
практичній діяльності. 

Під час стажування значна увага приділялася вивченню 
таких питань: організаційне, технічне та інформаційно-ме-
тодичне забезпечення міжнародної діяльності навчально-
го закладу; співробітництво із зарубіжними ВНЗ в межах 
участі у роботі міжнародних наукових конференцій, здій-
снення науково-дослідницької роботи й читання лекцій; 
науково-технічне співробітництво з вищими навчальними 
закладами, науковими організаціями і спілками, професій-
ними асоціаціями та фірмами, міжнародними й національ-
ними організаціями, фондами і програмами в галузі освіти; 
реалізація міжнародних зв’язків для мобільності контин-
генту університету; заходи з розширення експорту освітніх 
послуг; розвиток міжкультурних мотивацій, формування 
транс культурних, соціальних і професійних компетенцій, 
нагромадження культурного досвіду і запровадження діало-
гу культур; маркетингова діяльність.

Вважаю, що результати участі у проекті EMBER і успіш-
на його реалізація в академії дозволять підвищити престиж 
на міжнародному ринку освітніх послуг та стати рівноправ-
ним партнером для країн Європейського Союзу.

Т. М. Штанько (на фото – друга справа)Т. М. Штанько (на фото – друга справа)
з організаторами проектуз організаторами проекту
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ВИВЧАТИ ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ ПЕРСПЕКТИВНО!
У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з Єв-

ропейським Союзом, в результаті чого наша держава отри-
має можливість стати учасницею інвестиційних проектів 
та програм. Хотіла б навести кілька аргументів, які пере-
конають Вас у тому, що  володіти двома чи навіть трьома 
іноземними мовами є сьогодні справжньою необхідністю. 
Це якраз ті мови, які пропонує до вивчення Центр сучасних 
європейських мов Академії і створює всі необхідні умови. 
Мова міжнародних відносин. Знання французької мови 

є необхідним для професійної кар’єри в міжнародних ін-
ституціях, адже французька є водночас робочою та офіцій-
ною мовою ООН, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, Ради 
Європи, НАТО, Міжнародного Олімпійського комітету, 
Міжнародного Червоного хреста, Міжнародної організації 
торгівлі, Організації економічної співпраці та розвитку та 
інших. Це єдина мова, яку використовують у Суді з прав 
Людини  Європейського Союзу. 
Французька − мова Європейського Союзу. Фран-

цузька мова є однією з робочих мов Євросоюзу (разом з 
німецькою і англійською). Необхідно врахувати і той факт, 
що керівні установи Євросоюзу знаходяться у трьох фран-
комовних містах: Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі. 

Французька є другою мовою, якою найбільше розмов-
ляють у Європейському Союзі: нею спілкуються понад 
77 мільйонів осіб. Вона посідає друге місце після німець-
кої (близько 100 мільйонів), однак випереджує англійську 
(близько 61 мільйона). Враховуючи відсоток народжува-
ності у Франції, демографи вважають, що, починаючи з 
2025 року французька мала б стати першою мовою у Євро-
пі, випередивши при цьому за позицією німецької.

В Європі франкофони живуть в основному у Франції, 
Бельгії (45 % від кількості населення), у Швейцарії (20 %), 
в Люксембурзі, а також в Італії (Валле-д’Аоста), в Андоррі 
та Монако.
Подорожувати до Франції та франкомовних країн. 

Маючи хоча б мінімальний рівень володіння французькою, 
набагато комфортніше відвідувати Париж та відкривати 
для себе красу Франції: від Лазурного берега до гірсько-
лижних курортів в Альпах, від берегів дикої природи в Бре-
тані,  Антільських островів до виноградників Бордо…

Перелічити країни, де розмовляють французькою – це 
вже подорожувати і мріяти: Сейшели, Швейцарія, Туніс, 
Квебек, Валле-д’Аоста, Марокко, Полінезія, країни Чорної 
Африки, Бельгія, Мартініка та інші.

Франція посідає перше місце за кількістю відвідува-
чів у рік (80 мільйонів). Це мотивує створення численних 
робочих місць та набуття унікального світового досвіду 
в сфері туризму. Звичайно, що знання англійської мови є 
також необхідним для успішного просування у цій галузі. 
Однак розмовляти французькою – додаткова перевага, що 
дозволяє долучитися до різних навчальних програм, запро-
понованих Францією, які є визнані у світі й передбачають 
чималі можливості для працевлаштування. 

Мова культури. Володіння французькою дозволяє пізна-
ти велику європейську культуру, а також культуру франко-
мовних країн. Франція – це країна, унікальна культура якої 
налічує близько тисячі років.

Французька є мовою гастрономії, моди, театру, візуаль-
ного мистецтва, танцю й архітектури. Знати французьку − 
означає отримати доступ до оригінальних версій відомих 
авторів французької та франкомовної літератури, а також 
до кінематографу та музики.

Наталія Демчук,
директор Центру сучасних європейських мов академії

СТУДЕНТСЬКА ПОДОРОЖ У ПОЛЬЩУ І ЧЕХІЮ
З КОЛЕГАМИ ІЗ ЖИТОМИРА

З 15 по 21 лютого 2015 року студенти академії напряму 
підготовки “Облік і аудит” Маргарита Петренко та Тарас 
Должанський спільно зі студентами Житомирського дер-
жавного технологічного університету здійснили подорож 
Польщею та Чехією, де відвідали такі потужні підприєм-
ства, як деревообробна фабрика “Тон” (Чехія), фабрика по-
бутової хімії “CORMEN” (Чехія) та завод з виготовлення 
богемського скла (Чехія).

Незабутньою для студентів стала подорож по місту Злину, 
де більш ніж 150 років тому в Чехії виникла та продовжува-
ла розвиток взуттєва промисловість. Мова йде про взуттєву 
фабрику ім. Томаша Баті. Цікавим та пізнавальним для сту-
дентів, окрім фірми Баті, було відвідування університету та 
музею ім. Баті. Але найочікуванішою виявилась екскурсія по 
заводу та музею автомобілебудування “SKODA”. Студенти 
дізналися багато нового про таку вже всім відому марку авто-
мобіля. У вільний від екскурсій час студенти мали можливість 
відвідати культурно-історичні місця країн Польщі та Чехії.
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В АКАДЕМІЇ СТАРТУВАЛА МІЖНАРОДНА ШКОЛА РЕКЛАМИ

17 лютого 2015 року на базі ака-
демії відбулось урочисте відкриття 
ювілейного 10 сезону “Міжнародної 
школи реклами ім. Генрі Форда”
з метою пошуку талантів для ро-
боти у рекламі, журналістиці,
PR та кіно.

Відкрив урочистості директор шко-
ли Олександр Гавріш, який у вітально-
му слові розповів присутнім про осно-
вні переваги, які дадуть можливість 
відкрити світ рекламного бізнесу, зро-
зуміти основи створення рекламного 
продукту та його вплив на споживача. 

З вітальним словом виступила перший 
проректор академії, доцент М. Ю. Бар-
на. У виступі Марта Юріївна привіта-
ла учасників школи у стінах найстарі-
шого торговельно-економічного вишу
України та побажала присутнім дізна-
тися багато корисної і цікавої інформації 
про останні тренди у рекламі.

Продовжила вітальний виступ від 
імені академії професор кафедри мар-
кетингу Л. О. Іванова, яка розповіла 
присутнім про розвиток маркетинго-
вої науки у стінах академії, а також 
про значення і місце маркетингу в су-
часній економіці.

Також виступили тренери та партне-
ри школи, які розкрили основні перева-
ги навчання, а також ознайомили при-
сутніх з тематикою тренінгів у межах 
10 сезону. Після кави-брейк для бажа-
ючих відбувся майстер-клас на тему “З 
чого почати рекламну кампанію?”.

Учасники міжнародної школи рекламиУчасники міжнародної школи реклами

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ФОРМУЄ ПРЕСТИЖ АКАДЕМІЇ

За результатами зимової екзаменаційної сесії у 2014-
2015 навчальному році навчальним відділом академії 
проведено аналіз успішності студентів денної форми 
навчання по факультетах, напрямах підготовки, спеці-
альностях та курсах.

Комплексний аналіз результатів зимової екзаменаційної 
сесії 2014-2015 навчального року засвідчує, що в академії 
збережено високі якісні показники, які характеризують 
успішність студентів.

Абсолютна успішність студентів на етапі закінчення сесії 
становить 82,9 %, а показник якості знань – 68,1 % (% “4” 
і “5” від загальної кількості оцінок) та 46,0 % (% студентів, 
що склали сесію лише на “4” і “5”). 

Найвища абсолютна успішність – у студентів факультету 
міжнародних економічних відносин (89,8 %), найнижча – у 
студентів юридичного факультету (77,2 %). Найвищий по-
казник якості знань у студентів Інституту економіки та фі-
нансів – 70,6 %, найнижчий – 64,6 % у студентів товарознав-
чо-комерційного факультету. 

Якщо проаналізувати результати абсолютної успішності 
студентів академії по курсах, то у порівнянні із зимовою се-
сією минулого року вони зросли у студентів першого курсу 
на 4,2 %, у студентів третього курсу – на 17,7 %. У студентів 
освітнього рівня “магістр” показник абсолютної успішності 
знизився на 4,8 %, але він є найвищим по академії і стано-
вить 90,8 %. Показники якісної успішності зросли у сту-
дентів 1-4 курсів освітнього рівня “бакалавр” та освітнього 
рівня “спеціаліст”. У студентів освітнього рівня “магістр” 
протягом останніх трьох років прослідковується тенденція 
до зниження показника якісної успішності, проте цей показ-
ник залишається досить високим і становить 72,1 %.

За результатами зимової сесії в академії навчається 209 
студентів, що склали всі іспити на “відмінно” (13,7 % від 
загальної кількості). Це на 1,3 % більше, ніж за аналогічний 
період 2013-2014 навчального року. 

Після ліквідації академзаборгованості відсоток успіш-
ності та якості знань студентів у розрізі факультетів дещо 
підвищиться. Загалом організацію, проведення та методич-
не забезпечення зимової екзаменаційної сесії здійснено на 
належному рівні. Проте варто усвідомлювати, що не кіль-
кість випускників чи ліцензованих місць, а якість підготов-
ки наших студентів повинна визначати престиж академії. 
Цей об’єктивний якісний показник залежить від компетент-
ності, вимогливості та відповідальності викладачів. Тому в 
академії впродовж кількох років вироблена система заходів 
щодо покращення підготовки фахівців, а саме:

– на факультетах проводяться контрольні заміри залиш-
кових знань студентів за результатами сесії, зокрема акцент 
робиться як на високі показники з навчальної дисципліни, 
так і на низькі та їх навчально-методичне забезпечення;

– за результатами сесії планується провести анкетування 
студентами всіх викладачів, які мали іспити в зимову сесію, 
з метою одержання інформації щодо якості викладання та 
об’єктивності оцінювання.

Якісна успішність студентів академії по курсах
у порівнянні з минулими роками 
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УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ СТУДЕНТІВ
У ЛУЦЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ КОЛЕДЖІ 

30 січня 2015 року в Луцькому кооперативному коледжі 
Львівської комерційної академії відбулись урочистості, 
приурочені до випуску молодших спеціалістів та кваліфі-
кованих робітників.

Відкрила урочистості вітальним словом директор коле-
джу Н. С. Стрільчук. У виступі Наталія Степанівна побажала 
випускникам щасливої життєвої дороги, успіхів на трудовій 
стежині, а також закликала не зупинятись на досягнутому 
освітньому рівні, а продовжувати здобувати ступеневу вищу 
освіту в стінах рідного для них навчального закладу.

Також із вітальними словами перед учасниками урочис-
тостей виступили  куратори груп Лілія Йосипівна Желєзняк 
та  Наталія Олексіївна Цехош.

Після напутніх слів кураторів груп перед присутніми ви-
ступив випускник коледжу 2014 року, голова Студентської 
ради коледжу 2012-2014 років, а з червня минулого року – 
Студентський мер міста Луцька Сергій Вихованець. 

Напутні слова на щасливу долю виголосили батьки
випускників – Інна Валеріївна Лятичевська та Оксана Яків-
на Ковальська, які, доречі є випускниками кооперативного
коледжу.

Пісенний дарунок кураторам, викладачам, випускникам, 
а також всім присутнім у залі презентувала лауреат першої 
премії Всеукраїнського конкурсу “Студентські перлини – 
тобі, Україно!” Мар’яна Радіон, а танець подарували лауреа-
ти міжнародних хореографічних конкурсів Тетяна Трещетка 
та Владислав Савчук.

Від імені випускників виступили Валерія Колбасіна, Ка-
терина Степанець, та Лілія Короткова, які подякували ви-
кладачам, кураторам, адміністрації коледжу за хороші, плід-
ні роки навчання та запевнили, що з честю пронесуть звання 
випускника Луцького кооперативного коледжу Львівської 
комерційної академії.

У цей святковий день адміністрація коледжу урочисто 
відзначила подяками кожного випускника коледжу, які були 
активними учасниками громадського життя, тих, хто до-
стойно представляв навчальний заклад на місцевих, облас-
них та всеукраїнських заходах.

Валерія Колбасіна 
випускниця спеціальності “Готельне обслуговування”

Навчаючись у коледжі, я мала змогу поєднати навчання та громад-
ську діяльність. З першого курсу була членом Студентської ради коле-
джу, через деякий час стала членом Студентської ради Волині, а пізніше 
і членом студентського магістрату Волинської області! Їздила на різні 
форуми, фестивалі “Студентська студреспубліка” як на обласному, так 
і на Всеукраїнському рівнях, два роки поспіль була учасником “Школи 
лідерів”, брала участь у різних соціальних проектах. Фактично побу-
вала в багатьох куточках нашої держави. Завдяки навчанню у коледжі
моє життя дуже змінилося! 

В подальшому планую продовжити своє навчання за ОКР “бакалавр”
в академії, щоб здобути повну вищу освіту і працювати за обраною
спеціальністю.

Олег Момот 
випускник спеціальності “Виробництво харчової продукції”
З дитинства я довго не міг визначитись із своєю майбутньою професією, адже 

цікавість до всього нового, різноманітного мене переповнювала. Лише коли у 
моєму місті почали відкриватися сучасні заклади, де готували вишукані смачні 
страви італійської, французької кухні, я зрозумів, що в майбутньому моє життя 
буде пов’язане з технологією харчування та роботою у сфері ресторанного об-
слуговування. З першого курсу я дізнався, наскільки відповідальною і цікавою є 
спеціальність Техніка-технолога. Багато лабораторних робіт, практика на діючих 
підприємствах пробудили в мені ще більший інтерес, тому вже з другого курсу 
я влаштувався на свою першу роботу в ресторан і паралельно навчався. Хоч це 
було фізично складно, я з кожним днем набував досвіду і здобував знання, як у 
коледжі, так і на роботі.

Ось я і закінчив навчання, став випускником коледжу і водночас адміністрато-
ром ресторану “Patio di Fiori” у Луцьку. 

Надалі я продовжу збагачуватися знаннями та досвідом, здобувати нові сходин-
ки та вершини у своїй професії, при цьому не полишаючи навчання в академії.
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УВІКОВІЧИЛИ ПАМ’ЯТЬ НАЙМОЛОДШОГО
ГЕРОЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

24 лютого 2015 року на фасаді Тернопільського 
кооперативного торговельно-економічного коледжу 
навчально-наукового комплексу “Академія” вста-
новлено та освячено барельєф студенту коледжу, 
наймолодшому Герою Небесної Сотні, Войтовичу 
Назарію, який загинув 20 лютого 2014 року під час 
Революції Гідності на вулиці Інституцькій. 

Йому було лише 17 років, він був 
студентом 3-го курсу спеціальності 
“Дизайн”. Після трагічної загибелі На-
зарія студенти та викладачі коледжу 
облаштували куточок пам’яті наймо-
лодшого Героя Небесної Сотні. Сту-
денти відділення “Дизайн” на стіні 
відтворили події Майдану та зібрали 
символи Революції Гідності, зокрема 
шини, бруківку, каску та біту. На стен-
дах розміщені світлини Назарія та його 
останні роботи. Цього року Назарій 
мав би отримати диплом. У коледжі 
його пам’ятають як добру, щиру, чуй-
ну, талановиту людину та хорошого 
товариша.

На відкриття барельєфа приїхали 
його батьки та рідні. У дворі коледжу 
зібралися усі студенти, викладачі, пра-
цівники. Прибули представники ко-

леджів області, міста Тернополя, пра-
цівники Тернопільської ОСС та багато 
небайдужих Тернополян, щоб віддати 
шану Назарію і помолитися за Героїв 
Небесної Сотні.

На запрошення директора коледжу 
Василя Миколайовича Мулярчука 
прибуло духовенство різних конфесій. 
Барельєф освятив архієпископ Терно-
пільський, Кременецький та Бучаць-
кий Нестор разом із представниками 
інших конфесій.

Після панахиди та освячення баре-
льєфа Назарія Войтовича, хор коледжу 
виконав пісню “Пливе кача…”. Одно-
групниця героя Юлія Борус прочитала 
вірш, що присвячений Назарію. Про-
звучали патріотичні пісні у виконанні 
вокального та вокально-інструменталь-
ного ансамблів. У своїх словах ведучі 

згадали Героїв, які загинули на Сході 
України, а також тих, хто сьогодні бо-
ронить від ворогів нашу Землю. Таким 
чином, студенти з допомогою мисте-
цтва висловили свій жаль та біль з при-
воду такої трагічної втрати товариша.

Директор коледжу Василь Микола-
йович подякував усім присутнім, що 
прийшли вшанувати Назарія біля баре-
льєфу, який встановлений для того, щоб 
увіковічнити його пам’ять, щоб він був 
присутній серед студентського та викла-
дацького колективу навчального закла-
ду, щоб усі прийдешні покоління бачи-
ли, на кого потрібно рівнятися і як треба 
жити та любити Україну. Також у своє-
му виступі директор коледжу подякував 
усім, хто долучився до благодійного збо-
ру коштів на спорудження барельєфа та 
забажав внести свою лепту пам’яті.

Ідею вшанування пам’яті Назарія, 
зокрема встановлення барельєфу, ди-
рекція виношувала з часу смерті Ге-
роя. Батько Назарія, Юрій Петрович 
Войтович, сказав: “Приємно, що нашу 
дитину не забувають у коледжі, де він 
навчався. Адже Назар загинув за весь 
наш народ. Хлопець дуже любив істо-
рію та подорожувати”, – згадує батько. 

Рідні та присутні поставили квіти до 
барельєфа та запалили свічки пам’яті.

Ганна Вальків,
заступник директора з виховної роботи

НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИ
18-20 лютого 2015 року в Івано-Франківському фінансово-комерційному коопера-

тивному коледжі імені С. Граната навчально-наукового комплексу “Академія” проведе-
но заходи, приурочені вшануванню Героїв Небесної Сотні. Година пам’яті “Не маємо 
права забути”, проведена за принципом вільного мікрофона, стала справжнім калей-
доскопом вражень, переживань, думок присутніх студентів і педагогів. Їх головний 
лейтмотив – жертва героїв як підмурівок нової процвітаючої демократичної України.

Понад дві тисячі витинанок ангелів Гідності було роздано студентам і праців-
никам коледжу як символ вшанування Героїв Небесної Сотні у сім’ях та родинах.

Схвальні відгуки івано-франківців отримав флеш-моб, проведений студентами в 
історичній частині обласного центру. Мешканці та гості міста прикріпили на дере-
вах площі Ринок та Вічевого майдану сотні витинанок ангелів Гідності.
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ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ЗАКОХАНИХЗ настанням весни все навколо пожвав-
люється: зростає бажання прокинутися 
від якогось холодного сну та почати діяти. 
Новацій потребує не лише сьогодення в 
цілому, але й творча натура коледжан, що 
хочуть дивувати всіх навколо, зацікавлю-
вати різноманітними проектами.

Напередодні свята всіх закоханих, 
за ініціативи студради Мукачівського 
кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу навчально-наукового 
комплексу “Академія”, було органі-
зовано флешмоб, метою якого було 
показати злиття двох половинок сер-
ця в одну, що символізувало б повне, 
справжнє почуття. Спочатку учасники 
хотіли розташуватися у центрі міста 
чи перед одним із навчальних корпусів, 
проте побоялися, що зображувану фі-
гуру не всі впізнають, заважатиме рух 
автотранспорту, а через те, що у нас 
найкращий в області спортмайданчик, 
вирішили зосередитися саме там. Без-
перечно, не обійшлося без викладачів-
координаторів, що допомогли розміс-
титися (викладач фізичного виховання 
МКТЕК В. П. Варга), зробити відеоз-
йомку, ілюструвати відеоролик (ви-
кладач інформатики та комп’ютерної 
техніки Н. В. Базар). Коли справу було 
зроблено, виявилося, що емоції за-
шкалюють, погода пречудова, додому 

не хочеться, а, отже, можна пройтися 
рідним містом. Завчасно виготовивши 
“валентинки” власноруч, прибравшись 
в Амурчиків, зарядившись мильними 
бульбашками та повітряними гелієви-
ми кульками, студенти групками розбі-
глися вулицями міста, даруючи симво-
лічні “сердечка”, посмішки, побажання 
мукачівцям. Дивно, але мешканці по-
різному сприймали таку ходу: хтось не 
розумів, що за акція, відвертався, на-

Я  УКРАЇНЕЦЬ, І Я ЦИМ ПИШАЮСЯ!
Захід розпочався із вшануванням 

хвилиною мовчання та піснею “Пливе 
кача...” в пам’ять загиблих учасників 
Революції Гідності та загиблих вої-
нів АТО.

Під час урочистостей звучало чима-
ло творів українських класиків, пісень 
про красу й неповторність нашої землі 
та мови. Все це по-особливому сприй-
малося глядачами в контексті останніх 
політичних подій. Організатори заходу 
кожною поезією чи музичною компо-
зицією намагалися передати глядачам 
важку долю українського народу, адже 
сьогодні свобода відстоюється надзви-
чайно дорогою ціною. Не раз прозву-
чав і заклик до єднання, адже ми не-
зламні й непереможні лише тоді, коли 
разом, коли чуємо й розуміємо ближ-
ніх, коли любимо й переймаємося до-
лею тих, хто живе поруч!

Нині Україна переживає скрутні часи, 
та кожен патріот вірить у те, що бурі 
вщухнуть, і наша держава скине з себе 
весь сьогоднішній тягар і знову засяє 
новими яскравими гранями. Ми віримо! 
Ми – це молоді й цілеспрямовані студен-
ти РКЕП коледжу, які з гордістю кажуть: 
“Ми – українці, і ми – цим пишаємося!”
Тетяна Матляк, студентка РКЕПК

26 лютого 2015 року у Рівненському кооперативному економіко-правовому
коледжі навчально-наукового комплексу “Академія” відбувся захід на тему
“Я – українець, і я цим пишаюся”, яку підготували культорганізатор Лілія 
Іванівна Пилипчик спільно зі студенти навчального закладу.
Мета заходу – отримання поштовху до самовдосконалення, виховання у 

собі людини, здатної гідно існувати і самореалізовуватись за складних реалій 
сьогодення, а також для формування соціально компетентного, активного, 
відповідального громадянина та патріота України.

певно, давалися взнаки події на Сході 
країни, хтось підтримував, та і одні, й 
інші мимоволі посміхалися, виконую-
чи студентське прохання: залишити на 
згадку письмове привітання з насту-
паючим Днем святого Валентина. Так 
з’явилася відкритка-серце, що вмістила 
побажання і мукачівців, і гостей, серед 
яких мешканці Миколаєва, Херсона, 
Львова та інших міст України.

Студрада МКТЕК
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АКТУАЛЬНО
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СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ

ПИШАЄМОСЯ 
НАШИМИ 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ!

Студентка Мукачівського коопе-
ративного торговельно-економічного 
коледжу навчально-наукового комп-
лексу “Академія” Адріана Базьо – пе-
реможець обласного та учасник Все-
українського етапів Міжнародного 
конкурсу знавців української мови 
ім. П. Яцика. Дівчина навчається на ІІ 
курсі спеціальності “Бухгалтерський 
облік”. Поспілкувавшись із студент-
кою, виявилося, що Адріана – кому-
нікабельна людина, яка полюбляє пе-
ревіряти свої знання шляхом участі у 
різноманітних конкурсах. Мовознавчі 
олімпіади, конкурси з бухгалтерсько-
го обліку, з іноземної мови, участь у 
спортивних заходах – це неповний 
перелік змагань, у яких доводилося 
брати їй участь.

Також дівчина готується до участі у 
конкурсі “Міс МКТЕК-2015”. У кон-
курсній анкеті заявила, що не любить 
багато говорити про себе, оскільки при-
тримується думки: за спиною скажуть 
більше. Для конкурсу талантів пред-
ставляє постановку декламації сучас-
ної поезії на “майданівську” тематику. 
Вона – капітан футбольної команди, 
вболіває за ФК “Барселона”. Багато-
гранність уподобань дівчини – вражає, 
недарма про таких кажуть: хто талано-
витий, – той талановитий в усьому. 

Даніела Софілканич,
студентка коледжу

Нещодавно студентський театр 
“Підкова” Івано-Франківського фінан-
сово-комерційного кооперативного 
коледжу імені С. Граната виступив із 
прем’єрною виставою “Агов, Джульєт-
то” за твором відомого ізраїльського 
письменника і драматурга Е. Кішона 
(режисер-постановник Д. Д. Чарак).

Довгоочікувана прем’єра виправдала 
сподівання у всіх присутнніх. Налашто-
вані на позитивну оцінку, не шкодували 
епітетів похвали, захоплення, вдячності. 
Традиційні скептики цього разу діапа-
зон своїх негативних оцінок розширили 
максимально – від холодного “так, нічо-
го...” до “хіба таке можна виносити на 
сцену?”. Прем’єра спричинила бурхли-
ве обговорення і навіть суперечки.

З відомої музичної трагедії студент-
ський театр коледжу створив цікаву 
різножанрову виставу, оригінальний 
театральний мікс. Бурхливими оплес-
ками були нагороджені всі, хто долучи-
лися до народження цього прекрасного 
театрального дійства. І, звісно, непере-
вершені актори-студенти: Анна Скот-
ник (Джульєтта Монтеккі), Ярослав 
Дребот (Ромео Монтеккі), Тетяна Вах-
няк (донька Ромео і Джульєтти), Віктор 
Корнійчук (Вільям Шекспір), Анаста-
сія Мисліцька (няня Джульєтти), Олег 
Токарєв (монах Лоренцо), Анна Мазу-
рик, Віра Драненко, Іванна Сухарник та 
Леся Пристай (тіні сучасників).

Н. Д. Білецька, 
викладач коледжу

СТУДЕНТКА АКАДЕМІЇ 
МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ

З 28 лютого по 1 березня 2015 року у місті Львові відбувся Чемпіонат України 
з боротьби самбо. За результатами змагань студентка товарознавчо-комерційного 
факультету Львівської комерційної академії Руслана Стельмащук посіла II місце в 
Чемпіонаті у ваговій категорії до 56 кілограм. Особистим досягненням Руслани є 
виконання нормативу майстра спорту України. 

Крім того, слід зазначити, що студентка академії виборола право представ-
ляти Україну на Чемпіонаті Європи серед дорослих, який пройде в Сербії
у квітні 2015 року.



У 2015 році студенти Львівської 
комерційної академії як денної так і 
заочної форм навчання під час про-
ходження виробничої практики мали 
змогу повністю заглибитись в робочу 
атмосферу компанії “Епіцентру”. Тор-
говельна мережа “Епіцентр К” надала 
базу практики для майбутніх фахівців 
в різних містах України6 гіпермарке-
ти у Львові, Хмельницькому, Рівно-
му, Тернополі, Івано-Франківську та у 
Мукачеві відкрили свої двері для юних 
практикантів.

Під час проходження виробничої 
практики студенти академії вивчили 
особливості роботи в торговельному 
залі, познайомитись з процедурами та 
порядком документообігу, що затвер-
джені в ТОВ “Епіцентр К”. Як дійсні 
співробітники компанії, практиканти 
ходили “на роботу” згідно затвердже-
ного графіку і повністю занурились у 
специфіку роботи “Епіцентру”. Під 
час вивчення багатотисячного асорти-
менту товару ділилися між собою дум-
ками, чий відділ складніший і у кого 
більш креативна робота. 

Практика – чудова можливість за-
рекомендувати себе як старанного 
працівника, відкритого до навчання і, 
в подальшому, претендувати на певні 
посади в компанії. Майже всі студен-
ти скористалися цією можливістю і 
керівники практики залишили гарні 
відгуки про своїх підлеглих. Серед сту-
дентів, що отримували практичні зна-
ння, вже є такі, що виявили бажання по 
закінченню академії працювати в ТОВ 
“Епіцентр К” і будувати кар’єру в на-
ціональній компанії.
Приєднуйтесь до лідера!

Розвиваймося разом!

У СЕРЕДОВИЩІ СУЧАНОГО БІЗНЕСУ

Практика без теорії є більш цінною, 
ніж теорія без практики.

М.Ф. Квінтиліан
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Це сталося! Нам це вдалося!
Велика подорож відбулася!
ТОВ “Епіцентр К” створив

безпрецедентну подію! Отже... 

В минулому випуску “Майбутнє 
з Епіцентр” ми писали про те, що у
Києві відкрився найбільший на пла-
неті!!! торговельний центр DIY фор-
мату загальною площею 105 000 м2 
(для порівняння – площа Ринок скла-
дає 18 318 м2). З нагоди цієї нагоди не-
щодавно було організовано навчальну 
екскурсія для викладачів та студентів 
академії до славетного міста Києва з 
метою відвідування “7-го чуда “Епі-
центру” (цей гіпермаркет став сьомим 
за рахунком “Епіцентром” у м. Київ). 
До поїздки долучилися студенти різних 
курсів та факультетів вишу, професор-
сько-викладацький склад представля-
ли: доцент О. З. Микитин, ст. викладач 
Ю. Б. Миронов та асистент Х. З. Гук.

На території рекорд-
смена “Книги рекордів 
України” – торговельного 
центру “Епіцентр” може 
розміститись майже 
6 Площ Ринок.

ВЕЛИКА ПОДОРОЖ
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Анонс найближчих подій та фотозвіти шукайте
у Facebook (група Епіцентроманія).

Приєднуйтесь!

Враховуючи розміри цього гіганта 
від рітейла, екскурсія пройшла віднос-
но швидко – трохи більше 3 годин. За-
вдяки фахівцю відділу обслуговування 
клієнтів Аллі Зінченко-Спорі цей час 
пройшов дуже цікаво і майже непоміт-
но. Вона наочно розповіла екскурсан-
там про всі особливості гіпермаркету, 
про ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ асортимент, 
про новинки продукції, які є представ-
леними ексклюзивно лише у цьому 
торговельному центрі. 

Всі екскурсанти відмітили надзви-
чайні експозиції, завдяки чому навіть 
у такому різноманітті товарів є мож-
ливість обрати саме те, що необхід-
но кожному. Складно виділити, що 
запам’яталось особливо, адже кожна 
секція у гіпермаркеті виглядає як окре-
мий яскравий магазин на тематично 
об’єднаній території. 

Велику зацікавленість учасників 
викликав живий куточок на території 
Садового центру, де поряд з хом’яками 
та морськими свинками представлені 
екзотичні тварини. Гігантські рослини, 
що знаходяться поруч, доповнюють 
ілюзію перебування у тропічному краї, 
а не посеред морозної столиці європей-
ської країни.

І хоча по закінченню екскурсії тор-
говельним центром всі були втомлені, 
але після обіду, яким нагодували всіх 
гостей, відкрилося друге дихання і 
вільний час більшість вирішила про-
вести у центрі столиці. Встигли відві-
дати Майдан Незалежності, побувати 
біля Михайлівського собору, а також 
пройшлись по історичній вулиці Ін-
ститутській. Прохолодна погода не 
змогла завадити на власні очі побачити 
державотворчі місця – Верховну Раду 

України, Кабінет Міністрів України, 
Національний банк України, а також 
резиденцію Президента України – 
Будинок з химерами (куди спочатку 
правоохоронці не хотіли допускати 
чисельну делегацію, але піддалися на 
аргументовані переконання з боку на-
ших екскурсантів). 

Відвідавши велику кількість зна-
кових для країни місць, представники 
міста Лева втомлені, але задоволені 
проведеним часом, відправилися до-
дому, адже належало ще провести не 
менш 8 годин у дорозі... Фото, які за-
лишилися на згадку у всіх без винятку, 
будуть нагадувати про насичено прове-
дений день разом з “Епіцентром”...

Приєднуйтесь до заходів, що
проводить ТОВ “Епіцентр К”! З нами
пізнавально, цікаво та корисно прово-
дити час!

ВЕЛИКА ПРИГОДА



Зазвичай весна асоціюється зі струмочками, які про-
бивають собі дорогу з-під снігу. З льодяними бурульками, 
які тануть під теплими променями сонечка і дзвенять 
краплями талої води. І обов’язково – з першими квітами. 
Бо вже на початку березня природа виправдовує наші 
сподівання, даруючи найніжніші первоцвіти. Початок 
весни означає, що квіти вже затівають парад краси. 

Здавна Весна символізувала початок оновлення, на-
родження нового життя. Саме навесні стає тепліше і 
світліше не тільки на вулиці, але й на душі. І не дивно, що 
саме на початку весни ми вітаємо жінок, адже порівняння 
весни і жінки можна зустріти у багатьох класиків.

Від усього колективу ТОВ “Епіцентр К” бажаємо всім 
жінкам, щоб з ними наввипередки розквітали сонячні 
усмішки. Нехай у кожної посміхається серце  – наповнене 
світлом і зігріте ласкавим теплом. Зичимо неймовірного 
позитивного відчуття від радісних новин, казкового запа-
морочення – від взаємної любові, захоплення дихання – від 
щастя і подиву – від виконання бажань! Адже якщо жінка 
щаслива – щасливими вона робить всіх навколо!


