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ДО ЗУСТРІЧІ В МАГІСТРАТУРІДО ЗУСТРІЧІ В МАГІСТРАТУРІ
5 липня 2017 року в актовій залі 

університету відбулися урочистості 
з нагоди випуску бакалаврів Інститу-
ту економіки та фінансів, юридич-
ного факультету і факультету між-
народних економічних відносин та 
інформаційних технологій. 
Дипломи про отримання освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня “Бака-
лавр” отримали 251 випускник 
Інсти туту економіки та фінансів, 
152 випускники юридичного факуль-
тету та 46 випускників факультету 
міжнародних економічних відносин 
та інформаційних технологій.

З вітальним словом виступив ректор 
університету, професор П. О. Куцик, 
який привітав випускників із завер-
шенням бакалаврату та закликав ви-
пускників не зупинятися на досягнуто-
му, а вступати до магістратури. 

Після виступу ректора, до вітального 
слова запрошується капелан універси-
тету, о. Роман. У виступі священик по-
бажав молодим фахівцям та всім при-
сутнім натхнення до праці та Божого 
благословення. На закінчення виступу, 
він окропив присутніх святою водою.

До оголошення наказу про випуск 
бакалаврів запрошуються директор Ін-
ституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко, декан факультету 

міжнародних економічних відносин 
та інформаційних технологій, доцент 
Ю. В. Полякова та декан юридичного 
факультету, доцент О. С. Котуха. Після 
зачитування наказу кожен виступаю-
чий бажав постійно примножувати свої 
знання, не забувати рідний навчальний 
заклад та гордо нести у світ почесне 
звання випускника Львівського торго-
вельно-економічного університету.

(Закінчення на стор. 2)

778 студентів 778 студентів 
університету отримали університету отримали 
диплом бакалаврадиплом бакалавра

1 липня 2017 року на факультеті товарознавства управління та сфери об-
слуговування відбулися урочистості з нагоди випуску бакалаврів денної та зао-
чної форм навчання. Дипломи бакалавра отримали 329 випускників з напрямів 
підготовки “Товарознавство і торговельне підприємництво”, “Менеджмент”, 
“Готельно-ресторанна справа” та “Харчові технології та інженерія”.

Розпочалися урочистості покла-
данням квітів до пам’ятних таблиць, 
розташованих на фасаді навчального 
корпусу, випускникам факультету, які 

героїчно загинули у зоні АТО, захищаю-
чи незалежність Української держави –
Дмитру Кузьміну (1999 рік випуску) і 
Тарасу Брусу (2010 рік випуску).

У цей святковий день теплі вітальні 
слова звучали від ректора університе-
ту, професора П. О. Куцика. У виступі 
Петро Олексійович підкреслив важли-
вість набутих знань, навичок і вмінь 
та наголосив про актуальність продо-
вження навчання в магістратурі. Рек-
тор наголосив, що в майбутньому це 
сприятиме самоствердженню ниніш-
ніх випускників в якості висококвалі-
фікованих фахівців, перед якими від-
криються значно ширші перспективи 
кар’єрного росту.

Після цього настала урочиста 
мить: заступник декана факультету, 
доцент Інна Вікторівна Донцова за-
читала наказ ректора про присвоєння 
випускникам  кваліфікації бакалавр 
та привітала випускників із закінчен-
ням навчання. 

34 відмінникам навчання на сцені 
актової зали ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик вручив дипломи з 
відзнакою.

(Закінчення на стор. 2)

ДО ЗУСТРІЧІ В МАГІСТРАТУРІ
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
Від імені професорсько-викладацького складу випускни-

ків та гостів свята привітав завідувач кафедри теорії держа-
ви і права, професор І. Я. Вдовичин. 

Від імені випускників виступили: від Інституту економіки 
та фінансів – Андрій Ціцяла, від юридичного факультету – 
Оксана Ганущак, від факультету міжнародних економічних 
відносин та інформаційних технологій – Лілія Назар. Випус-
кники у своїй промові дякували професорсько-викладацьком 
колективу за якісну фахову підготовку, пообіцяли  добросо-
вісно та якісно виконувати свої професійні обов’язки, берег-
ти й примножувати славні традиції рідної Alma-Mater.

Мама випускника О. Гудзоватого, Галина Мирославівна 
подякувала викладачам за їх професіоналізм та плідну пра-
цю і побажала випускникам не забувати рідну Alma-Mater, 
продовжити навчання в університеті на магістратурі та збе-
регти студентську дружбу.

На завершення урочистостей випускники під гучні 
оплески присутніх отримали з рук ректора університету 
дипломи з відзнакою.

З привітальним номерами виступили студенти факуль-
тету міжнародних економічних відносин та інформаційних 
технологій Г. Петришин та Х. Цимбаліста, які виконали 
пісню “Старі фотографії”. Студент юридичного факультету 
Ю. Батенчук подарував музичне привітання батькам випус-
кників, виконавши пісню “Мамі”.

Родзинкою свята став виступ зразкового танцювального 
колективу “Левенятко”, які виконали танцювальні компози-
ції “Квакушечки” та “Курчатка”.

ДО ЗУСТРІЧІ В МАГІСТРАТУРІ

ємництво”) подякувала ректору університету та професор-
сько-викладацькому колективу за розуміння, комфортну і 
доброзичливу атмосферу під час навчання та ґрунтовний 
внесок у їх професійне становлення. 

У фіналі святкового дійства декан факультету това-
рознавства, управління та сфери обслуговування, доцент 
В. В. Гаврилишин зворушливо привітав випускників з 
отриманням дипломів бакалавра. У виступі Володимир 
Володимирович наголосив: “Для когось із Вас незабутня 
подорож разом із рідним університетом підійшла до завер-
шення, а для когось – це лише перший крок на шляху отри-
мання професійної освіти, тому чекаємо всіх Вас на новому 
етапі життя – в магістратурі”.

Окрасою свята стали музичні композиції у виконанні 
найактивніших студентів факультету Еліни Хісматуліної, 
Олега Кобрина, Віталія Гриника, Аліни Гепалової та, без-
перечно, “заслуженого артиста” факультету Едуарда Шепи. 
Неперевершеним був ліричний танець Шульги Юлії та її 
партнера “Записки поета”, а капітан команди КВК факуль-
тету Дмитро Пелехатий розважав усіх випускників та гос-
тей свята дотепними жартами.

На завершення урочистих зборів, вже за традицією фа-
культету, Едуард Шепа та Віталій Гриник виконали пісню 
“Мамо, я закохався”, а потім усі учасники концертної про-
грами під бурхливі оплески – пісню “Випускний”.

(Закінчення. Поч. на стор. 1)
За успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і 

суспільному житті факультету та університету найкращих 
студентів було нагороджено Грамотами університету.

Від імені професорсько-викладацького складу з віталь-
ним словом виступила завідувач кафедри товарознавства та 
технології виробництва непродовольчих товарів, професор 
Л. В. Пелик. У виступі Леся Василівна побажала випускни-
кам креативних ідей, нових відкриттів і звершень, профе-
сійного зростання й щастя в особистому житті.

Від імені випускників Інна Ковальська (бакалавр з на-
пряму підготовки “Товарознавство і торговельне підпри-

Оксана Ганущак, бакалавр з права
– Ось і настав цей день, коли ми отримуємо диплом бакалавра. Цю подію супроводжують 

розлуки й сподівання, смуток прощання і радість зустрічей із незвіданим майбутнім. Хоча 
отримання диплому не є фінішем у здобутті професії юриста, однак стежина, якою ми йшли 
протягом останніх років, багатьох із нас розведе у різні боки. 

Якою буде нова сторінка нашої життєвої книги – кольоровою чи чорно-білою, матовою чи 
глянцевою, залежить від нас. Та я впевнена, що викладачі виконали велику роботу для нашого 
старту в житті, щоб ми досягли вершин професійної досконалості та життєвого успіху. 

Дорогі колеги-випускники, завтра перед нами відкриваються тисячі доріг, але кожен із нас 
обере свою. Перед нами ще стоїть важливе завдання – знайти свій шлях. Надіюсь, що наші 
життєві стежини ще перетнуться. Тож у добру путь!  Успіхів нам всім!

87 студентів університету отримали 87 студентів університету отримали 
диплом спеціалістадиплом спеціаліста
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Інна Ковальська, бакалавр з товарознавства і торговельного підприємництва
– Сьогодні у нас свято, якого немає у жодному календарі – воно буває лише раз у житті 

кожної людини. Але не зважаючи на це, в ньому зустрічаються біль розлуки та світлі надії, 
радість зустрічі з майбутнім – це день закінчення бакалаврату. Два роки промайнули швидко-
плинно. І ось, ми вже перед наступними випробуваннями – вступ у магістратуру. 

Хочу подякувати університету за вивчені поняття, за отримані враження, за несподівані 
обставини, за феєричні події, за нових товаришів, за самореалізацію, самовдосконалення, за 
кращі роки життя і за професію.

Хочу висловити слова подяки всім викладачам, які дали нам цінний багаж знань, керівни-
цтву університету за доступну та якісну освіту, працівникам гуртожитку, які для мешканців 
намагалися створити найкращі умови для проживання та зробили немалий внесок у вихован-
ня студентів, та всім іншим працівникам  університету, які піклувалися про нас.

У спогадах назавжди збережемо перший екзамен, хвилювання, успіхи та перемоги, Ваші 
поради і добрі слова! Дякуємо Вам за Вашу турботу, доброту, терпіння та повагу!

Андрій Ціляла, бакалавр з економіки
– Ось і все, ми бакалаври! Ми досягли того, заради чого хто 4, а хто 2 роки назад вперше 

прийшли у стіни рідної ще на той час Львівської комерційної академії… І хоча ці роки на-
вчання пролетіли як одна мить, для кожного з нас цей час увійде в історію власного життя. 
Тому хочу подякувати університету за якісну та доступну освіту, за нові знання та досвід, за 
незабутні враження та пережиті емоції, за можливість самореалізації та самовдосконалення, 
а також за нові знайомства й друзів, які змінили моє життя…

З цим багажем знань і досвідом, які роками формував у нас університет ми спроможні 
реалізувати себе в цьому житті, досягти вершин своєї мети… Саме тому, дорогі випускники, 
вже сьогодні перед нами розцвіте тисячі доріг, але на яку з них ступити обере кожен із нас 
самостійно. Проте пам’ятайте, що до цих доріг підвела Вас рідна для нас всіх Alma-Mater.

Ще раз вітаю всіх зі святом, і дякую за ці незабутні та невичерпні, можливо навіть най-
більш безтурботні й щасливі роки життя. І нехай наш успіх буде Вашою винагородою за 
терпіння, підтримку та турботу. Не забувайте нас, і до зустрічі на магістратурі!

Лілія Назар, бакалавр з маркетингу
– Від імені студентів хочу висловити велику подяку тим, хто протягом чотирьох років 

вкладав у нас свою душу. Направду, робота зі студентами – дуже плідна праця, та Ви змогли 
дати нам цінний багаж знань, доступну та якісну освіту а головне, впевненість в тому, що ми 
зробили правильний вибір. 

Спасибі Вам за вашу мужність, старанність та доброту. За те, що допомогли на шляху до 
професіоналізму, надихали та завжди ділились власним досвідом. Приємно, що в нашому 
рідному університеті працюють висококваліфіковані фахівці, яких завжди було цікаво слуха-
ти та переймати професійні навички. Нам бракуватиме Ваших порад, посмішок та хорошого 
гумору. Тепер перед нами відкриті всі двері, але це лише тому, що Ви допомогли віднайти 
ключі до них. А найголовніше допомогли віднайти себе. Уклінно дякую за змогу реалізувати 
себе, адже саме тут, і завдяки кожному з Вас, я змогла досягнути бажаних вершин.

Успіхів Вам, наші викладачі, міцного здоров’я та натхнення у подальшій праці на благо 
нашої рідної Alma-Mater. А випускникам бажаю безмежного щастя, успіху у подальшому на-
вчанні та професійній діяльності, здійснення найзаповітніших бажань та мрій.

І КОЖЕН ФІНІШ  ЦЕ ПО СУТІ СТАРТ
30 червня 2017 року у Луцькому кооперативному коледжі 

Львівського торговельно-економічного університету від-
бувся черговий випуск молодших спеціалістів “Бухгалтер-
ського обліку”, “Товарознавства і комерційної діяльності”, 
“Ресторанного обслуговування”, “Виробництва харчової 
продукції” та кваліфікованого робітника “Продавець продо-
вольчих та непродовольчих товарів”. 

Випускників прийшли привітати батьки, друзі, викла-
дачі та адміністрація закладу. У свою чергу, випускники 
також висловили слова вдячності своїм наставникам, під-
кресливши те, що вони навчили їх не тільки премудростям 
наук, але й вчили основним життєвим істинам – доброті, 
справедливості й чесності. На щасливий професійний шлях 
випускників благословив батько випускника – протоієрей 
Свято-Троїцького кафедрального собору Микола Нецкар.
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ВИПУСК МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У МУКАЧЕВО

30 червня 2017 року до числа випускників Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу Навчально-наукового комплексу “Академія” 
зараховано ще 120 студентів. Молодих фахівців з фінансів, товарознавства, рес-
торанного обслуговування та дизайну з закінченням навчання та врученням ди-
пломів привітав директор коледжу, доцент В. М. Мулярчук. Василь Миколайович 
побажав випускникам стати успішними фахівцями, не зупинятись на досягнуто-
му, оскільки лише успішна людина, яка постійно ставить перед собою життєві 
цілі і досягає їх.

Привітати випускників та розділити радість свята прийшли батьки, рідні, дру-
зі та тернополяни.  З вітальним словом до випускників звернулася куратор групи 
О. В. Шульган. 

Від імені випускників слова вдячності викладачам та батькам висловила ви-
пускниця спеціальності “Дизайн” Ірина Лесик.

У Львівському кооперативному коледжі економіки і пра-
ва Навчально-наукового комплексу “Академія” відбулися 
урочистості з нагоди випуску молодших спеціалістів. 

Розпочався захід вітальним словом директора коледжу 
Н. П. Зубко. До привітань долучився заступник голови 
правління Львівської обласної спілки споживчих товариств 
Микола Хлевинський; заступник директора з навчальної 
роботи Леся Федак; заступник директора з навчально-мето-
дичної роботи Ігор Леськів; заступник директора з виховної 
роботи Ігор Бішко; заступник директора з заочної форми 
навчання Євген Яхно, а також завідувачі відділень коледжу.

До привітань долучилися батьки, викладачі, представни-
ки студентського самоврядування коледжу та всі бажаючі.

Кращі студенти, адміністрацією коледжу, були нагородже-
ні подяками та грамотами за активну участь в науковій, гро-
мадській, культурно-масовій роботі та за досягнення  у спорті.

У Мукачівському кооперативному торговельно-
економічному коледжі Навчально-наукового комплексу 
“Академія” відбулися урочистості з нагоди випуску 
молодих фахівців.

З вітальним словом виступив директор коледжу, доцент 
Б. І. Кабаці. У виступі Богдан Іванович відзначив, що три 
роки пролетіло як одна мить, ще одну сцену багатосерій-
ного життєвого фільму відзнято. Проте директор коледжу 
закликав випускників не зупинятися на досягнутому, а про-
довжувати навчання на бакалавраті та магістратурі. Також 
з вітальними словами виступили академнаставник випус-
кної групи Л. І. Фізер, а від імені батьків – М. М. Росоха. 

Завітали привітати випускників коледжу голова правлін-
ня Закарпатської обласної спілки споживчих товариств, ви-
пускник коледжу В.В. Цап, приватний підприємець, голова 
екзаменаційної комісії коледжу зі спеціальності “Товароз-
навство і комерційна діяльність” спеціалізації “Товарознав-
ство в митній справі” – І. І. Рубіш, випускник коледжу та 
приватний підприємець О. Я. Дідик.

Найактивніші студенти коледжу отримали грамоти та 
премії, а випускники, діяльність котрих була найбільш ре-
зультативною – знижки на оплату в навчанні у Львівському 
торговельно-економічному університеті. 

ВИПУСК СТУДЕНТІВ У ТЕРНОПОЛІ

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ
У ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

 актуально
14-15 червня 2017 року ректор університету, професор П. О. Куцик та проректор з наукової ро-

боти, професор Б. Б. Семак взяли участь у роботі Ради ректорів і директорів кооперативних на-
вчальних закладів України, що відбулася на базі Спілки споживчих товариств “Споживча кооперація 
Чернігівської області”.

Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадсь кістю ЛККЕіП
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22 травня 2017 року у Варшавському університеті 
(Республіка Польща) відбулася церемонія вручення 
Нагороди імені Івана Виговського під почесним па-
тронатом Президента Польщі. 

Рішенням Капітули представників 25 польських 
університетів “За заслуги в розвитку науки та сус-
пільного життя, в формуванні та розвитку громадян-
ського суспільства, будівництва Європейської Украї-
ни з огляду на історичні, сучасні, майбутні відносини 
України з Польщею та Європою”, перший проректор 
університету, доктор економічних наук Марта Барна 
була номінована та отримала Нагороду імені Гетьмана 
Івана Виговського.

Нагорода дає можливість стажування та проведен-
ня досліджень на базі двох польських університетів 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА НАГОРОДА

КРАЩИМ СТУДЕНТАМ ПРИЗНАЧАТИМУТЬ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ УКООПСПІЛКИ
Відповідно до ухваленого рішення Правління Укоопспілки, для студентів  уні-

верситету засновано іменні стипендії правління Центральної спілки споживчих 
товариств України (Укоопспілки). 

Іменні стипендії правління Укоопспілки призначатимуться студентам-від-
мінникам, які найбільш відзначилися в навчанні, науковій роботі, громадській 
діяльності, за умови участі здобувача вищої освіти у наукових досліджен-
нях з актуальних питань розвитку споживчої кооперації України та/або у роз-
робленні бізнес-проектів та їх реалізації на кооперативних підприємствах 
та в організаціях.

ОБГОВОРЕНО МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС

24 травня 2017 року в університеті відбулася все-
українська науково-практична конференція на тему: 
“Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів 
реального сектору економіки України в умовах дії Угоди 
про асоціацію з ЄС”, у якій взяли участь представники 
органів державної влади та місцевого самоврядування, 
співробітники науково-дослідних, аналітичних установ 
та навчальних закладів, підприємці, а також представ-
ники громадських організацій.
Організатори заходу – кафедра фінансів, кредиту 

та страхування університету спільно з Регіональним 
філіалом Національного інституту стратегічних до-
сліджень у м. Львові. Співорганізаторами конференції 
виступили Вінницький національний технічний уні-
верситет та Чернівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича. 
Мета конференції – обговорення проблем та прийнят-

тя рекомендацій для органів державної влади щодо удо-
сконалення фінансово-економічної підтримки суб’єктів 
реального сектору економіки України в умовах дії Угоди 
про асоціацію з ЄС.

Зі вступним словом до учасників конференції зверну-
лися: заступник голови Львівської обласної ради Воло-
димир Гірняк, проректор з наукової роботи університету, 
д.е.н., проф. Богдан Семак, директор Регіонального філі-
алу Національного інституту стратегічних досліджень у 
м. Львові, к.е.н., с.н.с. Володимир Волошин, які відзна-
чили актуальність необхідності розроблення та реаліза-
ції дієвих фінансово-економічних механізмів підтримки 
суб’єктів реального сектору економіки України в умовах 
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС в цілях реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу суб’єктів реального 
сектору економіки та зміцнення їх конкурентних позицій 
на внутрішньому ринку.

В обговоренні ключових питань конференції виступили 
провідні науковці та експерти: завідувач кафедри фінан-
сів Вінницького національного технічного університету 
д.е.н., проф. Віталій Зянько, професор кафедри менедж-
менту Хмельницького національного університету, д.е.н., 
доц. Євгеній Рудніченко, доцент кафедри економіки під-
приємства ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н. Василь Магас, 
голова Регіональної ради підприємців у Львівській облас-
ті Ростислав Сорока, доцент кафедри комп’ютерних наук 
університету, к.е.н., доц. Оксана Гудзовата, експерт-аналі-
тик ГО “Інститут міжнародних економічних досліджень” 
Микола Олексієнко та ін.

За результатами роботи конференції прийнято реко-
мендації для органів центральної, регіональної та місце-
вої влади.

протягом 4 місяців. Марта Юріївна стажуватиметься у Вроцлав-
ському економічному університеті та SGGW у м. Варшава.
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ПРАКТИКА НА БАЗІ
HEALT RESORT & MEDICAL SPA PANORAMA MORSKA

НАВЧАННЯ ПО ПРОГРАМІ ERASMUS+ У ЧЕХІЇ

СЕМЕСТР У ВРОЦЛАВІ БУВ НЕЗАБУТНІМ

У червні студентка університету Надія Гавриляк 
повернулася з Польщі, де проходила семестрове навчання 
в рамках програми ERASMUS+ та угоди про співпрацю з 
Лодзьким університетом. 

– Навчання за обміном – це завжди неймовірний 
досвід, який доступний лише під час студентського життя. 
Цікавість занять в університеті, культурна різноманітність 
та дух студентського життя однозначно роблять цей досвід 
незабутнім.  Навчальний семестр, що минув для мене дав 
можливість академічного зростання, культурного розвитку, 
а ще багато неймовірних пригод.  

Сподіваюся, що  настільки ж цікавим та незабутнім  він 
буде і для студентів,  які  також скористаються  унікальною 
можливістю  навчання  за кордоном, який дає нам наш 
університет. 

Третій рік поспіль згідно з угодою про співпрацю з Healt 
Resort & Medical SPA Panorama Morska (Республіка Польща) 
та Програмою позакредитної практики  студенти універси-
тету 31 травня вирушили до міста Ярославець (Республіка 
Польща) для проходження практики. Практика запланована 
протягом трьох місяців і триватиме до 31 серпня.

Студенти матимуть можливість стажуватися на підпри-
ємстві в нових і цікавих для себе умовах, познайомитися з 
культурою, побутом та звичаями місцевого населення. Це 
дасть змогу порівняти методи господарювання в Україні та 
у Польщі, отримати нові навички та безцінний професійний 
досвід, щоб використати його у своєму подальшому житті.  

Відповідно до програми ERASMUS+ студенти університету Іван Кваша 
та Олександр Розливанов одночасно навчалися в університеті міста Пардубі-
це (Республіка Чехія). Повернувшись з семестрового навчання хлопці ділять-
ся своїми враженнями.

– Звикнути до європейської системи освіти виявилося нескладно, тож ми 
енергійно почали “гризти” чеський граніт науки (до речі, можемо констатувати, 
що наш граніт солодший: певно, тому, що рідніший).

Всі труднощі, які виникали, вирішувалися досить швидко. Приємним бонусом 
нашого навчання в Чехії в університеті міста Пардубіце стала чимала стипендія, 
яка дала нам можливість побачити практично всю Європу.

Ми щиро вдячні нашому університету за такий неоціненний досвід та бажа-
ємо успіху наступним студентам, яким випаде можливість стати учасником цієї 
без перебільшення унікальної програми.

Студентка університету Марта Мартин відповідно до програми 
ERASMUS+ та рамках угоди про співпрацю з економічним університетом 
Вроцлава перебувала у Польщі на семестровому навчанні. 

– Цього року мені випала можливість прийняти участь у програмі обміну 
студентів Erasmus+. Для навчання за кордоном я обрала Економічний Університет 
у найбільшому студентському місті Польщі – Вроцлаві. Студентське життя 
було надзвичайно цікавим. Я набула багато нових знайомств та отримала масу 
неймовірних емоцій. Майже кожного дня відбувалися різноманітні заходи: 
пізнавальні лекції, марафони, концерти, поїздки, тематичні вечірки. 

Навчатися нам було надзвичайно цікаво та весело, оскільки майже кожен 
викладач задавав виконувати нестандартні  тематичні завдання та організовував 
захоплюючі ділові ігри. В кінці семестру ми захищали свої підсумкові проекти.

Раджу всім студентам використовувати кожну можливість, яку  підкидає доля!

ЗАВЕРШЕНО СЕМЕСТРОВЕ НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ
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Наприкінці червня студент університету Богдан Пік повернувся з Чехії, 
де перебував упродовж 5 місяців як учасник програми “ЕRASMUS+ КА1 – 
Міжнародна Кредитна Мобільність” в університеті Пардубіце (Чеська 
Республіка).

– Навчальний процес був надзвичайно насичений, цікавий і часом дещо 
незвичний для нас. Щотижня проходили цікаві івенти, які організовували самі 
нинішні студенти та випускники різних років , які не втратили свого молодіжно-
го духу.  Окрім навчання, яке, звичайно, дало мені можливість посилити рівень 
володіння іноземною мовою, опанувати нові дисципліни та навчальні методики, 
було  дуже  багато подій і пригод, які я запам’ятаю назавжди. Це незабутні гірські 
мандрівки, пейнбол, тематичні вечірки,  а іноді просто посиденьки на кухні у 
гуртожитку, які створювали доброзичливу й невимушену та  дружню атмосферу.

Підсумувати хотілося б тим, що жодних слів та фото не буде достатньо, щоб 
передати хоч половину вражень та емоцій від програми Еразмус+. Це яскрава 
пригода, спогади про яку я пронесу через все життя!

ЧЕСЬКА МАНДРІВКА СТУДЕНТА УНІВЕРСИТЕТУ

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ
Доцент кафедри фінансів, креди-

ту та страхування Т. В. Мединська 
пройшла міжнародне стажування 
в межах угоди про співпрацю між 
Лодзьким університетом (Республіка 
Польща) та Львівським торговельно-
економічним університетом.

Стажування відбувалося на кафедрі 
фінансів і стратегічного менеджменту 
факультету менеджменту. Куратор ста-
жування – декан факультету управлін-
ня й директор відділу співробітництва 
та міжнародної співпраці, д.е.н., про-
фесор Jerzy Różański.

За період стажування Тетяна Воло-
димирівна відвідала лекції професорів 
факультету управління та кафедри фі-
нансів і стратегічного менеджменту; 
побувала на практичних заняттях, що 

проводилися в інтерактивній формі 
студентами факультету; ознайомилася 
з тематикою та результатами наукових 
досліджень професорів кафедри фі-
нансів та стратегічного менеджменту; 
ознайомилася з методами співробітни-
цтва Лодзького університету з вітчиз-
няними та зарубіжними підприємства-
ми в Польщі; дистанційно взяла участь 
у міжнародній науковій конференції 
в м. Моррісвіль (США) з публікацією 
на тему “European integration of the 
economic system: comparative analysis 
of Ukraine and Poland”; підготувала на-
укову фахову статтю “Податкове сти-
мулювання інноваційної діяльності в 
Україні та Польщі в умовах європей-
ського вибору”.

За результатами стажування доцент 
Т. В. Мединська отримала сертифікат.

КУЛЬТУРНО ОСВІТНІЙ ВІЗИТ ДО ЄВРОПИ
Викладачі кафедри міжнародних економічних відно-

син доц. Зоряна Ярославівна Макогін на доц. Мирослава 
Михайлівна Чех взяли участь у культурно-освітньому 
візиті до Європи з метою ознайомлення з особливостя-
ми сфери освіти та культури окремих країн Європи.

Візит розпочався VI-ою міжнародною науково-прак-
тичною конференцією “Problem and Prospects of Territiries’ 
Socio-Economic”, організованою Академією менеджменту 
та адміністрації (Ополе, Республіка Польща), де учасники 
виступили з доповідями. 

Викладачі також відвідали й ознайомитися і з структу-
рою та особливістю функціонування ряду навчальних за-
кладів Польщі та Німеччини: Ягелонським Університетом 
(м. Краків), Технічним Університетом в Катовіце, Гум-
больдтським Університетом Берліна та ін. Під час візиту 
до столиці Бельгії Брюсселю учасникам була надана мож-
ливість відвідати будівлі Європарламенту та Єврокомісії та 
взяти участь у дистанційній екскурсії, спрямованій на озна-
йомлення з їх діяльністю. 

Після закінчення доценти кафедри МЕВ отримали сер-
тифікати учасників міжнародного проекту.
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ІННОВАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ:
НАУКОВИЙ ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

25 травня 2017 року на базі університету відбулася ХIV науково-практич-
на конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки на тему 
“Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, 
на якій обговорено актуальні питання правового забезпечення та економіч-
ного розвитку національної економіки в умовах сучасних геополітичних й ін-
формаційних трансформацій суспільства.
Організатор заходу – Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” Всеу-

країнської центральної спілки споживчих товариств.
На конференцію подано 43 наукові доповіді студентів з Львівського торго-

вельно-економічного університету, Хмельницького кооперативного коледжу 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Мука-
чівського кооперативного торговельно-економічного  коледжу, Івано-Фран-
ківського фінансово-комерційного кооперативного  коледжу  імені С. Граната, 
Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Рівненського коопе-
ративного економіко-правового коледжу, Луцького кооперативного коледжу 
Львівського торговельно-економічного університету, Тернопільського коопе-
ративного торговельно-економічного коледжу, Чернігівського кооперативно-
го коледжу та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Відкрила науковий форум віталь-
ним словом член Правління Укрко-
опспілки, директор Департаменту 
кадрової політики, освіти і науки, 
директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. 
Л. Г. Войнаш. Лідія Герасимівна на-
гадала, що конференція проводиться 
за географічним принципом: у Львів-
ському торговельно-економічному 
університеті та у Полтавському уні-
верситеті економіки та торгівлі. Та-
кож вона закликала до наукового дис-
путу з метою формування системного 
підходу щодо удосконалення діяль-
ності підприємств, шляхом реалізації 
інноваційних процесів.

У вітальному слові ректор універ-
ситету, професор П. О. Куцик при-
вітав учасників наукового форуму 
у найстарішому торговельно-еконо-
мічному вищому навчальному закла-
ді України та Центральної і Східної 
Європи. Петро Олексійович закликав 
молодих науковців до плідної науко-
вої дискусії з обговорення актуальних 
проблем, що впливають на ефективну 
діяльність підприємств.

Також з вітальним словом висту-
пив заступник голови правління спіл-
ки споживчих товариств Львівської 
області М. В. Хлевинський. У висту-
пі  Микола Володимирович привітав 
присутніх у чарівному місті Лева та 
наголосив на необхідності проведен-
ня подібних заходів з метою залучен-
ня результатів наукових досліджень 
у практичну діяльність підприємств 

і організацій системи споживчої коо-
перації України.

Наукова тематика робіт учасників 
конференції виявилася різноманіт-
ною та актуальною. Студенти у своїх 
працях досліджували проблемні ас-
пекти модернізації національної еко-
номіки та шляхи її розвитку; інновації 
у роздрібній торгівлі, готельно-ресто-
ранному бізнесі та в АПК України; 
інноваційні підходи до технологій 
виробництва харчових продуктів та 
непродовольчих товарів; інструмен-
ти підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства; сучасні 
технології маркетингу; напрями удо-
сконалення обліку і контролю як ін-
формаційного забезпечення прийнят-
тя управлінських рішень; проблеми 
захисту авторських прав в мережі Ін-
тернет та проблеми ефективності на-
ціонального законодавства.

При підбиті підсумків конференції 
Л. Г. Войнаш відзначила глибокий на-
уковий та аналітичний зміст наукових 
досліджень і практичне значення ро-
біт для підприємств споживчої коопе-
рації та економіки країни загалом. У 
свою чергу, ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик запросив студентів 
після закінчення коледжу продовжити 
навчання в університеті та пообіцяв 
сприяти їх науковому зростання, що 
є важливим чинником у навчальному 
процесі й формуванні їх як сучасних 
висококваліфікованих фахівців.

Після урочистого вручення Дипло-
мів НМЦ “Укоопосвіта” та сертифі-
катів, які надають право студентам 
коледжів продовжити навчання в уні-
верситеті на пільгових умовах, оргко-
мітетом організовано екскурсію істо-
ричними та культурними пам’ятками 
міста Лева.
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ОБГОВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ
ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ

30 червня 2017 року на базі університету відбулося за-
сідання міжрегіонального круглого столу на тему “Су-
часний стан та перспективи розвитку аудиту в Украї-
ні” в рамках проведення заходів з нагоди 25-річчя ВПГО 
“Спілка аудиторів України”.

Відкрив науковий форум ректор університету, професор 
П. О. Куцик. З вітальним словом також виступили Прези-
дент ВПГО “Спілка аудиторів України” Н. І. Гаєвська та Го-
лова Аудиторської палати України Т. О. Каменська.

На засіданні заслухано інформацію про стан аудитор-
ської діяльності в регіонах від екс-голови Львівського ТВ 
ВПГО “САУ” Євгена Синявського, голови Закарпатського 
ТВ ВПГО “САУ” Юлії Кілару, голови Івано-Франківського 
ТВ ВПГО “САУ” Валентини Орлової та голови Тернопіль-
ського ТВ ВПГО “САУ” Василя Тараса.

Робота круглого столу проходила за такими сесіями: 
сучасний стан аудиторської діяльності в Україні та роль 
Спілки аудиторів у формуванні та  розвитку професії; пер-
спективи розвитку та напрями реформування аудиторської 
діяльності в Україні.

Активну наукову дискусію викликала доповідь д.е.н., 
професора, завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподатку-
вання університету Костянтина Редченка на тему “Сучасні 
тренди ринку професійних послуг та ризики аудиторської 
професії”.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 
525 РІЧЧЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

29-30 червня 2017 року в університеті відбулася Все-
українська наукова конференція на тему “Витоки та 
становлення Козацького руху на етнічних землях Укра-
їни”, присвячена 525-річчю українського козацтва та 
425-річчю Українського реєстрового козацтва.
Організатори конференції – Міністерство освіти і на-

уки України, Львівська обласна державна адміністрація, 
Львівська обласна рада, Львівська міська рада, Львівський 
торговельно-економічний університет, Львівський на-
ціональний університет ім. Івана Франка, Інститут 
українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, 
Львівське відділення Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН 
України, Наукове товариство імені Шевченка в Україні, 
Галицьке ставропігійське козацтво ім. Петра Сагайдач-
ного та Українське реєстрове козацтво.

Відкрив конференцію ректор університету, професор 
П. О. Куцик. З вітальним словом виступили заступник го-
лови Львівської обласної державної адміністрації, канди-

дат філологічних наук, доцент Cтоколос-Ворончук Оксана, 
капелан університету, отець Роман Довгань, Голова 
Наукового товариства ім. Шевченка в Україні Роман 
Кушнір, Голова Спілки офіцерів України (Львівське від-
ділення) Петро Костюк.

На пленарному засіданні заслухано та обговорено науко-
ві доповіді: Миколи Литвина, Ярослава Кондрача, д-ра іст. 
наук, проф., директора Інституту українознавства ім. Іва-
на Крип’якевича НАН України на тему “Іван Крип’якевич 
як історик Українського козацтва”; Богдана Сушинського, 
почесного професора Університету “Львівський Ставро-
пігіон” на тему “Українське козацтво і Наполеон”; Івана 
Сварника, директора Львівської обласної універсальної на-
укової бібліотеки, голови Археографічної комісії НТШ на 
тему “Дмитро Яворницький – основоположник досліджень 
про українське козацтво”; Вадима Задунайського, д-ра іст. 
наук, проф. кафедри світової історії нового та новітньо-
го часу Українського католицького університету на тему 
“Зміни пріоритетів та змісту військової служби козаків на 
Кубані (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.)”; Віктора Ідзьо, істо-
рика та українознавця, провідного наукового співробітника 
Інституту українознавства МОН України, лауреата премії 
ім. академіка Івана Крип’якевича на тему “Запорозьке ко-
зацтво як національна еліта в Українській державі ХVІІ-
ХVІІІ століття”; Всеволода Іськіва, старійшини Козацького 
стрілецького братства на тему “Львівщина козацька”.

По завершені пленарного засідання робота науково-
го форуму проходила за такими секціями: зародження та 
становлення українського козацтва в ХVІ–ХVІІІ століттях; 
військовий чинник у формуванні українського козацтва; 
українське козацтво в творчості істориків та поетів; україн-
ське козацтво в роки незалежності.

Після завершення конференції відбулися святковий кон-
церт, частування козацьким кулішем та піший екскурсій-
ний марш по місцях козацької слави Львова.

Спілка аудиторів України нагородила Спілка аудиторів України нагородила нагрудним нагрудним 
знаком “За високий професіоналізм” знаком “За високий професіоналізм” ректора ректора 

університету, професора П. О. Куцика зуніверситету, професора П. О. Куцика за сприяння а сприяння 
у розвитку аудиторської діяльності в Україніу розвитку аудиторської діяльності в Україні
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ОБГОВОРЕНО НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УНІВЕРСИТЕТУ

31 травня 2017 року відбулося засідан-
ня вченої ради університету, на якому обго-
ворено питання навчально-наукової та між-
народної діяльності навчального закладу.

Зі звітом про міжнародну діяльність уні-
верситету виступила директор Центру між-
народної освіти та співпраці Т. М. Штанько. 
У виступі Тетяна Михайлівна наголосила, 
що за останні роки в університеті значно 
збільшились обсяги міжнародної діяль-
ності за рахунок розвитку співробітництва 
із зарубіжними університетами, асоціація-
ми, фондами, активної участі у міжнарод-
них ґрантових програмах, роботі в рамках 
спільних наукових та освітніх проектів, 
сприяння академічній мобільності, а також 
розширення представництва у міжнародно-
му освітньому інтернет-просторі. 

У поточному навчальному році в уні-
верситеті навчаються іноземні студенти з 
6 зарубіжних країн: Азербайджану, Грузії, 
Ємену, Китаю, Молдови та Узбекистану. 

Завдяки активній співпраці з Україн-
ським державним центром міжнародної 
освіти Університетом укладено угоди з під-
приємствами-агентами, що надають послу-
ги з набору іноземних студентів. З метою 
збільшення кількості партнерських підпри-
ємств-агентів зараз проводиться активна 
робота з пошуку та укладення з ними угод. 

Про місію Студентської ради універ-
ситету в підвищенні якості навчання сту-
дентів доповіла Голова студентської ради 
університету П. Т. Шевченко. У виступі 
Поліна Шевченко відзначила, що студент-
ське самоврядування виступає важливою 
підсистемою в системі управління вищим 
навчальним закладом, що викликано соці-
ально-педагогічними чинниками впливу на 
студентську молодь. 

Також на засіданні розглянуто та за-
тверджено навчальні плани для здобувачів 
другого рівня освіти 2017 року набору;  
розглянуто і затверджено теми дисертацій-
них робіт для здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії.

* * *
19 червня 2017 року відбулося засідан-

ня вченої ради університету, на якому об-
говорено актуальні питання навчально-ме-
тодичної діяльності навчального закладу.

З інформацією про якість та результати 
використання дистанційних курсів (ДК) у 
навчальному процесі виступили перший 
проректор, проф. Барна М. Ю. та прорек-
тор з науково-педагогічної роботи, проф. 
Скибінський С. В. У виступі доповідачами 
зазначено, що соціологічні дослідження 
свідчать про достатньо високий ефект ДК. 
Більше 76 % опитаних викладачів ствер-
джують, що дистанційні курси підвищують 
рівень якості освітньої послуги, а 87,7 % 
працюють над ДК у переконанні доціль-
ності, корисності цієї праці та внаслідок 
високої самодисциплінованості і відпові-
дальності. 78,3 % респондентів-студентів 
звертання до ДК зумовлюють поєднанням 
праці за фахом з навчанням 

Після заслуханої інформації вчена рада 

ухвалила: вважати, що впровадження ДК 
в навчальний процес університету відпо-
відає світовій практиці модернізації вищої 
освіти, що свідчить про належний рівень 
інформатизації та відкриває нові перспек-
тиви підвищення ефективності освітнього 
процесу. 

Про результати попереднього рейтингу-
вання науково-педагогічних працівників та 
кафедр університету доповіла перший про-
ректор, проф. Барна М. Ю. У виступі Мар-
та Юріївна відзначила, що метою рейтин-
гового оцінювання є встановлення якості 
роботи науково-педагогічних працівників і 
кафедр університету, вдосконалення систе-
ми управління структурними підрозділами 
та створення умов динамічного розвитку на 
основі максимально повного використання 
наявного кадрового потенціалу. Крім того, 
перший проректор наголосила, що прове-
дене попереднє рейтингування дало мож-
ливість оцінити відповідність Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності в 
частині кадрових вимог.

Про рівень якості навчально-методич-
них розробок професорсько-викладацького 
складу університету і запровадження під-
готовки фахівців із застосуванням прин-
ципів дуальної освіти доповів проректор 
з науково-педагогічної роботи, проф. Ски-
бінський С. В. У виступі Станіслав Володи-
мирович відзначив, що в університеті вже 
впроваджено окремі елементи дуального 
навчання й нагромаджено певний досвід. 
Зокрема, відома співпраця в контексті ду-
ального навчання з багатьма підприємства-
ми бізнесу, закладами невиробничої сфери 
(ПАТ “Приватбанк”, ТзОВ “Епіцентр К”, 
ТзОВ “Львівхолод”, ПП “Древній Град” 
та ін.). Літню практику студенти успішно 
проходять на підприємствах готельно-ту-
ристичних комплексів Польщі, Туреччини 
і інших країн, що є важливою складовою 
дуального навчання.

Після заслуханої інформації вчена рада 
ухвалила:  оголосити наступний навчаль-
ний 2017-2018 рік роком активізування і 
удосконалення дуального навчання в уні-
верситеті і сприяння вирівнюванню рівнів 
дуального навчання в Україні з європей-
ським.

* * *
6 липня 2017 року відбулося засідання 

вченої ради університету на якому підведе-
но підсумки поточного 2016-2017 навчаль-
ного року та окреслено нові завдання на 
наступний навчальний рік.

Розпочалось засідання із вручен-
ня ректором університету, професором 
П. О. Куциком почесної нагороди універси-
тету “Почесна відзнака” професору кафе-
дри товарознавства та технології непродо-
вольчих товарів, професору Б. Д. Семаку та 
Почесної грамоти очільнику відділу аспі-
рантури університету О. М. Попковій.

З інформацією про розгляд матеріалів 
самоаналізу діяльності факультету това-
рознавства, управління та сфери обслуго-
вування доповів декан факультету, доцент 

В. В. Гаврилишин. У виступі Володимир 
Володимирович відзначив, що  діяльність 
факультету за звітний період в цілому є 
успішною та відповідає пріоритетам, ви-
значеним програмними документами роз-
витку структурного підрозділу та універ-
ситету.

Про роботу вчених рад Інституту еко-
номіки та фінансів і факультетів. Основні 
завдання інститутів, факультетів і кафедр 
Університету на 2017-2018 навчальний рік.

Секретар вченої ради, професор 
Л. Г. Медвідь доповіла про системність ви-
конання ухвал вченої ради університету у 
2016-2017 навчальному році. 

З інформацією про обрання за конкур-
сом на заміщення вакантних посад науко-
во-педагогічних працівників університету 
доповіла секретар конкурсної комісії уні-
верситету Л. К. Притула. Після таємного 
голосування кандидатури на заміщення 
вакантних посад були схвалені членами 
вченої ради. Також на засіданні відбулося 
представлення до вченого звання професо-
ра університету: д.ф.-м.н. А. М. Коструби, 
д.е.н. С. В. Черкасової та д.е.н. І. П. Міщука.

На завершення ректор університету, 
професор П. О. Куцик привітав присутніх 
із завершенням навчального року, подяку-
вав за плідну роботу впродовж 2016-2017 
навчального року та побажав гарного від-
починку під час відпустки.
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25 травня 2017 року в універси-
теті відбувся науково-педагогічний 
семінар, на якому презентовано кни-
гу “Як написати підручник?” (авто-
ри: проф. Куцик П. О., проф. Кузь-
мін О. Є., доц. Скибінський О. С., 
проф. Скибінський С. В.). У презен-
тації книги взяли участь директор 
Департаменту кадрової політики, 
освіти і науки Укркоопспілки, к.е.н. 
Войнаш Л. Г., керівники коопера-
тивних вищих навчальних закла-
дів Навчально-наукового комплексу 
“Академія” та професорсько-викла-
дацький склад університету. 

Відкрив семінар вітальним словом 
ректор університету, проф. П. О. Ку-
цик. У виступі Петро Олексійович ак-
центував увагу на значенні підручників 
у навчальній діяльності навчального 
закладу та здійснив ретроспективний 
аналіз їх видання в університеті. Ректор 
відзначив, що за останні 10 років у виші 
надруковано: 65 підручників, 450 посіб-
ників, 140 монографій, 1900 інших ви-
дів методичної літератури, розміщеної у 
бібліотеці ім. В. І. Вернадського.

За видатні заслуги в створенні під-
ручників ректор нагородив почесною 
грамотою університету професорів 
Сирохмана І. В., Гел ея С. Д., Баш-
нянина Г. І., Апопія В. В., Скоробо-
гатого Я. П., Барну М. Ю., Шевчу-
ка В. О., Ковтуна О. І., Копилюк О. І., 
Медвідь Л. Г., Мізюка Б. М., Василь-
ціва Т. Г., Галика І. С.,  Щура Б. В., 
Міценко Н. Г., Бачинського В. І., Се-
мака Б. Д. та доцентів: Кісілевич О. В., 
Сороківського В. М., а також грамота-
ми університету професорів: Беднарчу-
ка М. С., Тімченка О. П., Лозову Т. М., 
Трут О. О. і доцентів: Федорова М. П., 
Рущишин Н. М., Рабінович А. В., Ба-
сій Н. Ф., Бойчук І. В., Боднар І. Р., Ко-
туху О. С., Ратушну Б. П., Лупака Р. Л. 
та Шумського О. В.

Рецензент книги, перший проректор 
університету, проф. Барна М. Ю. на-
голосила на неординарності книги, її 
корисності для існуючих і потенційних 
авторів підручників. У виступі Марта 
Юріївна наголосила: видання цінне 
тим, що написане авторами, з-під пера 
яких вийшли з друку десятки підруч-
ників та посібників. 

Власне бачення ролі книги “Як на-
писати підручник?”, оцінки структу-
ри, змісту, дидактики висловили про-
фесори університету. Зокрема, проф. 
Тімченко О. П. відзначив філософську 
складову книги, найслабшу ланку в ба-

гатьох підручниках українських авторів. 
Олександр Павлович відзначив вміле 
поєднання порад з викладу соціальних і 
професійних компетентностей фахівців, 
практичну спрямованість видання. 

Проф. Шевчук В. О. повідомив про 
велике значення книги у формуванні, 
становленні різних філософських те-
чій, мислителів, зокрема Сократа, Діо-
гена…  Віктор Олексійович наголосив 
на неоціненній ролі підручника в уні-
верситеті як основного засобу набуття 
професії та забезпечення рейтингу уні-
верситетів в Україні. 

Проф. Бачинський В. І. висловив 
оцінку складових книги та наявності 
теоретичної, експериментальної, до-
слідницької та пропозиційної частин. 
Василь Іванович відзначив, що автори 
вміло поєднали історичний аспект та 
сучасні вимоги до підручника, врахо-
вуючи всі необхідні компетентності. 
Презентована книга вочевидь сприяти-
ме підвищенню рівня якості рукописів 
підручників університету. 

Проф. Міценко Н. Г. вказала на те, 
що поява видання “Як написати підруч-
ник?” не випадкова. Це – веління часу, 
логічне продовження доробків профе-
сорсько-викладацького складу універ-
ситету у видавничій книжковій справі. 
Автор книги, особливо початківець, зна-
йде в книзі відповіді на багато питань 
методичного, видавничого спрямувань. 

Проф. Апопій В. В. акцентував ува-
гу на позитивній структурній побудові 
книги, вмілому поєднанні матеріалу 
предметного, методичного, наукового 
спрямувань, практичній значущості 
книги для професорсько-викладацько-
го складу університету.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
“ЯК НАПИСАТИ ПІДРУЧНИК?”

ЗІ ЗВІТУ ПРО МІЖНАРОДНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1) цього навчального року укла-
дено п’ять попередніх угод з інозем-
ними університетами для отриман-
ня фінансування в рамках програми 
ERASMUS+. На підставі підписаних 
угод про співпрацю та академічні об-
міни у зарубіжних університетах  сту-
денти мають можливість навчатися і 
поза межами ґрантових програм.

2) студенти університету навчали-
ся на магістерських програмах у на-
вчальних закладах за кордоном, брали 
участь у семестрових обмінах з Вроц-
лавським економічним університетом, 
з Вищою господарською школою у 
Бидгощі (угода про два дипломи) та ін-
шими університетами Польщі, в тому 
числі і за стипендіальною програмою 
“Польський ERASMUS+ для України”.

3) в рамках проекту “Розширен-
ня освітніх Можливостей програми 
Erasmus Mundus” троє студентів (двоє 
магістрів та один бакалавр) отримали 
стипендії на річне навчання у європей-
ських навчальних закладах (Універси-
тет Мальмо в Швеції, Талліннський 
технологічний університет в Естонії та 
Лодзький університет в Польщі), один 
працівник – на тримісячне та  один ви-
кладач на десятимісячне стажування в 
Лодзькому університеті в Польщі. 

4) двоє аспірантів навчаються на 
річних програмах у Вільнюському 
державному університеті в Литві та 
Лодзькому університеті в Польщі. Всі 
витрати покриваються за рахунок ко-
штів проекту.

5) реалізуються п’ять проектів 
в рамках реформованої програми 
ERASMUS+ напряму  KА1 “Мобіль-
ність студентів, викладачів та персона-
лу” у співпраці з університетами Болга-
рії, Угорщини, Чехії, Польщі та Литви. 
Слід зауважити, що згідно з умовами 
програми ERASMUS+ студенти на-
вчаються безкоштовно у приймаючих 
університетах та отримують стипен-
дію, достатню для покриття витрат, 
пов’язаних із своїм перебуванням. 

6) активізувалися програми закор-
донних стажувань викладачів, молоді 
вчені та аспіранти отримали стипендії 
за різними програмами, крім цього, 
науковці беруть участь у конферен-
ціях та різноманітних програмах до-
сліджень у США, Угорщині, Великій 
Британії, Португалії, Австрії, Німеччи-
ні, Польщі, Білорусі, Румунії, Болгарії 
та Словаччині. 
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ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУ 
8 червня 2017 року в актовій залі університету від-

бувся фестиваль-конкурс студентського гумору “Сту-
дентське літо – 2017”, у якому брали участь команди: 
“Очі Феміди” (юридичний факультет), “Вечір в хату” 
(факультет міжнародних економічних відносин та ін-
формаційних технологій), “Na Mazi” (факультет то-
варознавства, управління та сфери обслуговування), 
“БЕФІ” (Інститут економіки та фінансів).

Оцінювало змагання журі у такому складі: Голова журі – 
Шульженко Емма, виконавчий директор антикафе “Кому-
на”; Жидецький Юрій – представник Львівської команди 
КВК “Кипарис”, учасник Тернопільської Ліги Сміху; Де-
віняк Роман – студентський Віце-мер Львова; Заколябін 
Ростислав та Мадецький Василь – редактори Студентської 
Ліги КВК м. Львова.

Кожна з команд змагалася та проявляла свої артистичні 
здібності в таких конкурсах: представлення команди (візит-
ка); домашнє завдання – “Студентська країна ЛТЕУ” + та-
нець або пісня; розминка. В даному конкурсі журі ставили 
3 питання для команд, а команди мали дати влучну, смішну 
відповідь.

Впродовж дійства у залі не покидав веселий настрій, 
сміх та оплески підтримки.

За результатами конкурсу команди зайняли такі місця: 
1 місце – команда “Na Mazi”;
2 місце – команда “БЕФІ”;
3 місце – команда “Вечір в хату” та команда “Очі Феміди”.
Організатори відзначили кожну команду відповідними 

кубками, дипломами та солодкими подарунками.

Група студентів та викладачів факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговування університету здійснила 
сходження на вершину гори Лопата, яка розташована у 
Національному природному парку “Сколівські Бескиди”, 
що на Львівщині. 

ПІДКОРЕННЯ НОВИХ ВЕРШИНПІДКОРЕННЯ НОВИХ ВЕРШИНПІДКОРЕННЯ НОВИХ ВЕРШИН РЕЦЕПТИ ГОСТИННОСТІРЕЦЕПТИ ГОСТИННОСТІ

31 травня 2017 року студенти університету спеціальнос-
тей “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа” відвідали 
лекцію на тему “Корисні інструменти для аналізу туризму”, 
яку прочитала у Львівській міській раді професіонал-прак-
тик у туристичній сфері, регіональний менеджер туропера-
тора “Арктур” Діана Борисенко.

РЕЦЕПТИ ГОСТИННОСТІ

26-28 травня 2017 року на базі дитячого  оздоровчого 
табору “Сонячний” відбувся обласний фестиваль “Сту-
дентська республіка – 2017”, у якому взяли участь сту-
денти Луцького кооперативного коледжу Львівського 
торговельно-економічного університету. 

Фестиваль передбачав організацію студентського на-
метового містечка. Протягом трьох днів студенти брали 
участь у різноманітних тренінгах та мотиваційних зустрі-
чах, змагалися у спортивних та інтелектуальних конкур-
сах, демонстрували вокальні та хореографічні навички, 
а ввечері – розмови біля вогнища та запальна дискотека.

За результатами змагань представники коледжу посіли 
5 місце з 12 команд-учасниць.
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