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верситету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексі-
йович наголосив, що сьогодні першокурсники зустрічають 
незвіданий світ майбутньої професії, де попереду у них 
роки клопіткої праці, результати якої визначать подальше 
майбутнє. Також ректор побажав наукових здобутків, осо-
бистих звершень, що є важливою аксіомою у формуванні 
висококваліфікованого фахівця у галузі економіки та тор-
гівлі.

Зі Словом божим до першокурсників їх батьків, виклада-
чів та гостей звернувся капелан університету, отець Роман, 
благословивши та освятивши їх на добрі справи.

З вітальним словом від імені професорсько-викладаць-
кого складу університету виступила декан факультету між-
народних економічних відносин та інформаційних техно-
логій, доцент Ю. В. Полякова.

Під звуки Гаудеамусу ректор університету, професор 
П. О. Куцик та студент магістратури Едуард Шепа переда-
ли символічний ключ знань першокурсниці Марті Волніс-
товій. Студентка привітала колег-першокурсників з почат-
ком навчального року та запевнила присутніх гідно нести 
звання студента Львівського торговельно-економічного 
університет.

Після завершення урочистої посвяти студенти провели 
зустріч з директором Інституту та деканами факультетів. 
На зустрічі першокурсників ознайомили зі структурою на-
вчального закладу, професорсько-викладацьким колекти-
вом, а також урочисто вручили студентські квитки.

1 вересня 2018 року на площі перед головним корпусом 
університету відбулася урочиста посвята першокурсни-
ків у студенти найстарішого торговельно-економічного 
закладу вищої освіти України та Центральної і Східної 
Європи.

З вітальним словом до першокурсників, професорсько-
викладацького складу та гостей свята звернувся ректор уні-

25 жовтня 2018 року в актовій 
залі університету відбувся святковий 
концерт студентської творчості 
“День першокурсника – 2018”. Захід 
організований та проведений Сту-
дентською радою університету за 
активного сприяння деканатів всіх 
факультетів. 

Розпочав концерт голова Студради 
Олег Бойко, відзначивши, що у друж-
ній університетській родині відбулася 
радісна подія – у неї “влилося” молоде 
поповнення – понад 300 студентів 1-го 
курсу. Побажавши першокурсникам 
плідного навчання та “невтомного” ак-
тивного відпочинку, він попросив вша-
нувати хвилиною мовчання пам’яті 
випускників вишу Дмитра Кузьміна і 
Тараса Бруса, які полягли в боях в за 
Україну. 

Запальний характер концерту запо-
чаткували вокальний дует студенток 
факультету МЕВІТ з піснею “ВСЕ 
КРАСИВО!” і чарівне тріо студенток 
факультету ТУСО з танцювальною 
композицією “I can’t stop”. 

Після цього, бурхливим оплеска-
ми глядацька аудиторія зустріла при-
вітання і побажання першокурсни-
кам ректора університету, професора 
П. О. Куцика.

Поетично-ліричні нотки прозву-
чали у виступах студенток ФТУСО 
Юлі Фарафонової (авторський вірш) 

та Олесі Шовкалюк (композиція на 
роялі “Apologise”). Справжньою “ро-
дзинкою” концерту стало виконання 
авторської літературної композиції 
“ІNTERNATIONAL LAWERS” (На-
таля Лисенко і студенти ЮФ), вокаль-
ної композиції “ЛА-ЛА-ЛА” (Сидорак 
Анна і Салань Оксана) і попурі на сак-
софоні (Катерина Джурик).

“Веселу” частину програми склали 
виступи гумористичного дуету студен-
тів ФТУСО Сидорак Анни і Зборов-
ського Андрія (номер “Інтерв’ю з зір-
кою”) та команди КВК ФТУСО (номер 
“Клуб анонімних викладачів”). 

Оваціями зустріли глядачі ви-
ступ дружньої команди інозем-
них студентів (група “International 
Business” та слухачі довузівської під-
готовки) з піснею “Як тебе ЗНАЙ-

ТИ” та віршами про українську 
мову (Мохаммед АЛЬ-ДУАІС та Моха-
мед КАМАЛ).

Завершилася концертна програма 
двома запальними виступами: вокаль-
ною композицією “Бери своє і йди” у 
виконанні тріо студенток ЮФ (Лозин-
ської Тетяни, Потоцької Юлії і Лисен-
ко Наталі) і танцювальним номером 
“ТАМАN-ТАМАN” (першокурсниці 
ФМЕВІТ).

Подарунком для “винуватців” свя-
та стали дві фінальні пісенно-танцю-
вальні композиції у виконанні сту-
дентів-старшокурсників В. Гриника 
(ФТУСО), Христини Цимбалістої та 
Галини Петрички (ФМЕВІТ), під час 
яких імпровізовану дискотеку на сцені 
влаштували майже всі учасники свята 
та навіть частина глядачів.



3НОВИНИ 3
ВИПУСК В ІНСТИТУТІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ВІДЗНАЧЕНО ПРЕМІЯМИ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

8 листопада 2018 року з нагоди Всесвітнього дня науки 
у приміщенні Львівського Будинку вчених відбулось урочис-
те засідання з нагоди вручення премій обласної державної 
адміністрації та обласної Ради для працівників наукових 
установ та закладів вищої освіти Львівської області.

Відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА 
О. М. Синютки, дипломами лауреата обласної  премії мо-
лодих учених і дослідників на отримання премій обласної 
державної адміністрації та обласної ради для працівників 
наукових установ та закладів вищої освіти Львівської об-
ласті, відзначено наступних молодих вчених університету:

14 грудня 2018 року в Інституті післядипломної осві-
ти відбувся випуск спеціалістів з “Правознавства”.

Відкрився захід, урочистим зачитуванням наказу про за-
вершення навчання в університеті директором Інституту, 
професором Я. М. Антонюком. 

Після  зачитування наказу, випускників привітали ректор 
університету, професор П. О. Куцик та проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак.

На завершення, ректор урочисто вручив Дипломи ви-
пуск никам.

- доцента кафедри бухгалтерського обліку К. І. Кузьмінську;
- доцента кафедри міжнародних економічних відносин 

М. М. Чех;
- доцента кафедри теорії держави і права Г. М. Санагурську;
- доцента кафедри товарознавства та технології непродо-

вольчих товарів Ю. А. Пелех. 

ПРОФЕСОР В. В. АПОПІЙ 
DOCTOR HONORIS CAUSA 
ТОРГОВО КООПЕРАТИВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ МОЛДОВИ

З нагоди 150 річниці з часу ство-
рення першого споживчого товари-
ства у Молдові та 25-річчя з моменту 
заснування Торгово-кооперативного 
університету Молдови за видатні 
заслуги з підготовки фахівців для 
споживчої кооперації Республіки Молдова та багаторічну 
плідну наукову роботу професору кафедри підприємни-
цтва, торгівлі та логістики В. В. Апопію присвоєно почесне 
звання Doctor Honoris Causa Торгово-кооперативного уні-
верситету Молдови.

ВІЗИТ НА МІЖНАРОДНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ 

2 листопада 2018 року делегація викладачів університе-
ту взяла участь у XVIII Міжнародному економічному фору-
мі, на якому відбулося обговорення та вирішення важливих 
питань економічного розвитку, державотворення, а також 
нетворкінгу та обміну досвідом.

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ
З ПАТРІАРХОМ ФІЛАРЕТОМ

21 грудня 2018 року у Львівському палаці мистецтв сту-
денти університету разом із членами Студентської ради 
Львова мали змогу взяти участь у Форумі громадських ор-
ганізацій Львівщини “Повернення до віри батьків” .

Слід відзначити, що форум відвідав Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет, який перебував у 
Львові з офіційним одноденним візитом. 

Виступаючи перед присутніми Патріарх наголосив, що 
об’єднання трьох українських церков в Єдину незалежну 
православну автокефальну церкву має епохальне значен-
ня, оскільки без Єдиної православної церкви, визнаної всім 
православним світом, українська держава довго існувати б 
не змогла, тому що кожна країна повинна мати власну міцну 
духовну основу.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ
ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА
31 жовтня – 1 листопада 2018 року 

на базі університету відбулася 
І міжнародна науково-практич-
на конференція на тему “Сталий 
розви ток туризму на засадах парт-
нерства: освіта, наука, практика”, 
участь в якій взяли 159 учасників, з 
яких: 32 доктора наук, що досліджу-
ють питання туризму та економіки, 
26 практиків сфери туризму з різних 
куточків України, а також науковці з 
Польщі (7 осіб), Грузії (3 особи), Азер-
байджану (2 особи), Молдови (1 осо-
ба) та Латвії (1 особа).

Організатори заходу – Укркоопспіл-
ка, Національна туристична організа-
ція України, Львівський торговельно-
економічний університет, Полтавський 
університет економіки і торгівлі, Вроц-
лавський економічний університет 
(Польща), Варшавський університет 
сільського господарства (Польща), 
Вища школа менеджменту інформа-
ційних систем (Латвія), Кооперативно-
торговий університет Молдови, Азер-
байджанський університет кооперації, 
Батумський державний університет 
імені Шота Руставелі (Грузія).

Робота кон-
ференції прохо-
дила за такими 
пленарними за-
сіданнями: ту-
ризм як складова 

сталого розвитку національної еконо-
міки (модератор – експерт з розвитку 
туристичних дестинацій, доцент На-
талія Тягунова); міжнародний досвід 
сталого розвитку туризму: тенденції 
та перспективи; інклюзивний туризм 
(модератор – проректор з наукової ро-
боти університету, професор Богдан 
Семак,): доступність відпочинку для 
осіб з інвалідністю (модератор – до-
цент кафедри менеджменту Полтав-
ського університету економіки і тор-
гівлі Яніна Барибіна); бренд міста як 
синергія влади, бізнесу та громади 
(модератор – начальник управлін-
ня туризму Львівської міської ради 
Ліна Остапчук); розвиток туристич-

них дестинацій 
України: соці-
ально-культур-
ні, економічні, 
ма р ке т и н го в і 
та управлінські 
аспекти (модератор – завідувач 
кафедри маркетингу Державно-
го університету телекомунікацій, 
професор Олена Виноградова); акту-
альні проблеми підготовки фахівців 
для туризму та індустрії гостиннос-
ті (модератор – завідувач кафедри 
міжнародного туризму Київського 
університету культури, професор 
Володимир Антоненко).

Наукова дискусія на секційних засі-
даннях конференції відбулася за таки-
ми тематичними напрямами: розвиток 
туризму та туристичних дестинацій 
України: маркетингові, управлінські, 
фінансово-економічні та нормативно-
правові аспекти; туристичні тренди: 
інновації та інноваційні технології; 
світова практика сталого розвитку 
туризму: тенденції та перспективи; 
мережа знань в туризмі: партнерство 
освіти, науки та практики; застосуван-
ня цифрових технологій в туризмі.

КОНВЕРГЕНЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРАКТИКИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
1 листопада 2018 року на базі університету відбулось 

ІІ засідання Мережі знань Національної туристичної ор-
ганізації України (НТОУ).

Відкрив засідання вітальним словом ректор універси-
тету, професор П. О. Куцик. Під головуванням Президен-
та Національної туристичної організації України Івана 
Ліптуги було обговорено Положення “Про Мережу знань 
НТОУ”, систему роботи Мережі знань, а також розподіл 
між учасниками тем для розробки програм підготовки та 
перепідготовки кадрів у сфері туризму й індустрії гостин-
ності.

У підсумках засідання обговорено план дій Мережі 
знань на 2019 рік. Рішенням Мережі знань НТОУ 2019 рік 
оголошено “Роком якості та досконалості в туризмі”.
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ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
В РЕСПУБЛІКУ МОЛДОВА

11-14 вересня 2018 року делегація університету у скла-
ді ректора, професора П. О. Куцика, проректора з науко-
вої роботи, професора Б. Б. Семака та професора кафе-
дри підприємництва, торгівлі та логістики В. В. Апопія 
здійснила робочий візит у Республіку Молдова, де взяла 
участь у цілому ряді заходів з нагоди 150 річниці з часу 
створення першого споживчого товариства у Молдові 
та 25-річчя з моменту заснування Торгово-кооператив-
ного університету Молдови.

В межах святкових заходів делегація університету взяла 
активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції на тему “Інноваційний, партнерський, інклю-
зивний розвиток кооперативів: теорія, практика, перспек-
тиви”, котра відбулася на базі Торгово-кооперативного уні-
верситету Молдови. З вітальним словом до організаторів та 
учасників конференції звернувся ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик.

У роботі конференції взяли участь науковці з 9 країн. На 
конференції розглядалися актуальні для кооперації Молдови 

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ДВІ ПЕРЕМОГИ У 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

У листопаді 2018 року на базі Київського національ-
ного торговельно-економічного університету відбувся 
VI Всеукраїнський студентський конкурс торговель-
ної реклами, у якому взяли участь більше 200 робіт у 
розрізі дев’яти номінацій. На конкурсі були представ-
лені роботи студентів університету спеціальнос-
ті “Маркетинг” Федоріва Олега, Клемри Вікторії та 
Канафоцького Павла.

За результатами конкурсу представники університету 
відзначені Дипломами ІІ ступеня:

- Федорів Олег у номінації “Відеореклама”;
- Клемра Вікторія та Канафоцький Павло у номінації 

“Фірмовий стиль”.
Конкурсні завдання виконувалися студентами під науко-

вим керівництвом доцентів кафедри маркетингу Балук Н. Р. 
і Басій Н. Ф.

Всі переможці конкурсу отримали відзнаки та пам’ятні 
подарунки.

На конкурс було подано 103 магістерські та 38 бакалавр-
ські роботи, зокрема магістерські роботи випускників уні-
верситету:

- Будай Оксани на тему “Облік, контроль і оподаткуван-
ня операцій з переробки давальницької сировини в управ-
лінні діяльністю підприємства” (науковий керівник: ректор 
університету, професор Куцик П. О.);

- Гірної Надії на тему “Облік і аналіз розрахунків із бю-
джетом за податками і платежами автотранспортного під-
приємства” (науковий керівник: професор Медвідь Л. Г.);

- Должанського Тараса на тему “Облік, контроль і опо-
даткування дебіторської заборгованості підприємства: 
методика і організація” (науковий керівник: доцент Чаба-
нюк О. М.).

За результатами конкурсу дипломні роботи випускників 
університету 2018 року спеціальності “Облік і оподатку-
вання” ступеня “магістр” Будай Оксани та Гірної Надії від-
значені Дипломами І та ІІ ступеня відповідно.

Також, слід відзначити, що серед 17 членів конкурс-
ної комісії університет представляла професор кафедри 
бухгалтерського обліку Медвідь Любов Гнатівна.

22 листопада 2018 року на базі Житомирського дер-
жавного технологічного університету відбувся Всеукра-
їнський конкурс бакалаврських та магістерських робіт 
зі спеціальності “Облік і оподаткування”. В конкурсі 
взяли участь представники із 49 закладів вищої освіти. 

та інших країн проблеми, визначались шляхи їх вирішення та 
пропонувалися інноваційні підходи адаптації господарської 
діяльності різних видів кооперативних підприємств до новіт-
ніх економічних умов.

Слід відзначити, що у межах візиту ректор університету 
провів зустріч з першим президентом Республіки Молдови 
Мірчою Снєгуром та Міністром освіти, культури і дослі-
джень Республіки Молдови Монікою Бабук.
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УЧАСНИКИ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОДЕЛІ КОНГРЕСУ

23-25 листопада студенти юридичного факультету 
Тишков Давид, Немченко Олександр та Панасюк Андрій 
прийняли участь у навчальній грі Студентська модель 
конгресу – заході, що дає можливість студентам і мо-
лодим активістам, які цікавляться законодавчими про-
цесами, взяти участь у моделюванні роботи Конгресу 
Сполучених Штатів Америки. 

Це масштабний проект в Україні, який зібрав 100 найкра-
щих студентів з усіх куточків нашої країни, де вони змогли 
навчитися будувати логічні аргументи, ставити правильні 
запитання, лобіювати, переконувати й дізнаватися багато 
нового про особливості тих чи інших політичних процесів.

СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВСТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
НА БАЗІ ТЗОВ “ХЛІБ ТРЕЙД”НА БАЗІ ТЗОВ “ХЛІБ ТРЕЙД”

З 20 вересня 2018 по 20 жовтня 2018 року в межах 
договору про співпрацю викладачами кафедри товароз-
навства, технології і управління якістю харчових про-
дуктів, зокрема завідувачем кафедри д.т.н., професором 
Сирохманом І. В., д.т.н., професором кафедри Лозо-
вою Т. М. та доцентами кафедри Решетило Л. І., Бода-
ком М. П. й Гиркою О. І. пройдено стажування на базі 
виробничого підприємства ТзОВ “Хліб-Трейд”.

Протягом стажування професорсько-викладацький 
склад ознайомився з системою управління якістю і безпеч-
ністю, сучасними технологіями виробництва та асортимен-
том харчової продукції підприємства.

Результати вдосконалення професійної та набутої прак-
тичної підготовки за період стажування будуть відображені 
у педагогічній та науково-практичної діяльності, викладан-
ні фахових дисциплін, застосуванні інноваційних техноло-
гій в навчальному процесі, покращенні науково-дослідних 
завдань, а також під час оновлення комплексів навчально-
методичного забезпечення з відповідних дисциплін.

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА “ВИЩА 
ОСВІТА 2018”

23-24 листопада 2018 року університет взяв активну 
участь у VIІ міжнародній виставці “Вища освіта-2018”, 
яка відбулася у Львівському палаці мистецтв. 

На виставці представники університету надали числен-
ним відвідувачам та учасникам наочну та вичерпну інфор-
мацію про всі спеціальності та освітньо-професійні програ-
ми за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” за якими 
здійснюється підготовка. У свою чергу, майбутні абітурієн-
ти отримали відомості про зміст кожної спеціальності, осо-
бливості та переваги навчання в університеті, можливості 
проходження закордонної практики, умови проживання і 
дозвілля студентів, а також про правила прийому докумен-
тів до вступу.  

НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ОТРИМАННІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ОТРИМАННІ 
ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ

16 листопада 2018 року в університет завітали пред-
ставники університету Ліон 2, м. Ліон (Франція) у скла-
ді професора університету, викладача дисципліни “Ту-
ризм та культурна спадщина” Фредеріка Ламансьї та 
докторантки, координатора французько-української ма-
гістерської програми цього ж університету та Харків-
ського національного економічного університету імені 
Кузнеця Наталії Мороз.

На зустрічі з ректором університету, професором 
П. О. Куциком представники з Франції обговорили можли-
вості запровадження в університеті магістерської програ-
ми “Туризм. Культура. Культурна спадщина”, метою якої є 
отримання студентами університету подвійного диплому.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ОТРИМАННІ 
ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ

СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
НА БАЗІ ТЗОВ “ХЛІБ ТРЕЙД”



7АКТУАЛЬНО

ЛЕКЦІЇ
ВІД ПРАКТИКІВ

20 листопада 2018 року в універ-
ситеті прокурорами прокуратури 
Львівської області проведено лекцій-
ні заняття студентам юридичного 
факультету відповідно до спільного 
наказу Міністерства освіти і науки 
України та Генеральної прокуратури 
України від 13.10.2017 за №289/1375 
“Про співпрацю та комунікацію між 
відомствами”.
Модератори заходу: від прокура-

тури Львівської області – начальник 
відділу організації діяльності у сфе-
рі запобігання та протидії корупції 
управління представництва інтер-
есів держави в суді Курач Ю. І.; від 
Львівського торговельно-економічно-
го університету – доцент кафедри 
теорії держави і права Медвідь А. Б.

Прокурорами прочитано лекції на 
теми:

“Особливості притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності за 
правопорушення, пов’язані з корупці-
єю” – лектор Курач Ю. І. (начальник 
відділу організації діяльності у сфері 
запобігання та протидії корупції управ-
ління представництва інтересів держа-
ви в суді прокуратури області);

“Представництво в суді як функція 
прокуратури” – лектор Коваль Р. Р. (за-
ступник начальника управління пред-
ставництва інтересів держави в суді 
прокуратури області);

Вказаним заходом охоплено теоре-
тичні, практичні та законодавчі аспек-
ти здійснення повноважень органами 
прокуратури. Також лектори звернули 
увагу слухачів на типові проблемні пи-
тання, які найчастіше виникають під 
час здійснення прокурорами функцій 
органів прокуратури.

Слід відзначити, що спілкуван-
ня зі студентами будувалося у фор-
мі конструктивної дискусії-діалогу з 
лекторами.

ЩОДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

СУДОВІ ДЕБАТИСУДОВІ ДЕБАТИ
З АДМІНІСТРАТИВНОГО З АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВАПРАВА

22 листопада 2018 року в універ-
ситеті відбулося засідання “круглого 
столу” на тему: “Проблеми рефор-
мування судової системи України”, 
яке організувала кафедра криміналь-
ного права та процесу в особі доцен-
та М. М. Олашин та асистента 
В. М. Слупко. 

У науковому форумі взяли участь: 
суддя Західного апеляційного господар-
ського суду С. М. Бойко, суддя Львів-
ського окружного адміністративного 
суду О. Р. Кравців, завідувач юридич-
ним сектором територіального відді-
лення Державної судової адміністрації 
України в Львівській області І. І. Злеп-
ко, керівник апарату суду Франківсько-
го районного суду м. Львова С. В. Лаба, 
а також викладачі та студенти. 

Формат круглого столу передба-
чав обговорення актуальних питань, 
пов’язаних з впровадженням нового 
законодавства України щодо судоу-
строю та статусу суддів. Після корот-
кого екскурсу по історії реформування 
судової системи незалежної України 
(доповідач: Немченко О.), учасни-
ки обговорили проблеми оптимізації 
судів (з доповіддю виступив Пана-
сюк А.), гарантії незалежності суддів 
(доповідач: Тишков Д.), поняття добро-
чесності суддів та параметри її оцінки 
(доповідач: Вшивців І.). 

 Слід відзначити, що науковий захід 
став “ареною” наукової полеміки та об-
міну думками щодо актуальних питань 
реформування судової влади в Україні.

30 листопада 2018 року в Касаційно-
му адміністративному суді відбулася 
півфінальна частина Всеукраїнського 
студентського турніру з судових деба-
тів у справах адміністративної юрис-
дикції, у якому взяла участь команда 
університету “PRO BONO”. 

На конкурсі студенти університету 
Наумов Мечислав, Бублик Яна, Бачин-
ський Святослав, Думич Ірина, Сірко 
Катерина та Ніколаєнко Вікторія від-
творили показове судове засідання на 
високому рівні. 

Слід відзначити, що підготовку ко-
манди здійснила доцент кафедри теорії 
держави і права Галина Санагурська.

За результатами конкурсу команда 
виборола ІІ-ге місце у півфіналі, що 
дало змогу потрапити до п’ятірки фі-
налістів та боротися за подальші при-
зові місця. 

Відповідно до Постанови Президії 
ЦК Профспілки працівників споживчої 
кооперації України від 25.05.2018 р. 
№ П-10 Первинна профспілкова ор-
ганізація працівників університету 
нагороджена Поче сною Грамотою за 
І місце у огляді-конкурсі 2017 року на 
кращу первинну профспілкову орга-
нізацію Профспілки працівників спо-
живчої кооперації України серед на-
вчальних закладів системи споживчої 
кооперації України.

СУДОВІ ДЕБАТИ
З АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА
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5-9 листопада 2018 року виклада-
чі кафедри бухгалтерського обліку 
професор Головацька С. І. та доцент 
Полянська О. А. пройшли стажу-
вання у Вроцлавському економічному 
університеті (Польща).

На запрошення професора Артура 
Клімека, що спеціалізується у сфері 
корпоративних фінансів, викладачі 
провели лекції і практичні заняття ан-
глійською мовою для студентів спе-
ціальності “Іnternational business” за 
тематикою дисциплін “Сonsolidated 
fi nancial statements” та “Managerial 
Accounting”.

За результатами стажування та об-
міну досвідом викладачами одержано 
відповідні сертифікати.

* * *

СТАЖУВАННЯ
У ПОЛЬЩІ

3-4 грудня 2018 року доцент кафе-
дри товарознавства та технології 
непродовольчих товарів Наталія По-
пович взяла участь у XV-тій Між-
народній науково-технічній кон-
ференції “MAT-ECO-SHOES-2018” 
“Development of a holistic footwear 
concept based on user-centred design 
and integrated self-management tools 
for elderly (60+)” (м. Краків, Польща).

Спільно від університету та Інститу-
ту шкіряної промисловості (м. Лодзь, 
Польща) Н. Попович представила 
доповідь на тему “Development of 
requirements for children’s footwear”, а 
також взяла участь у постеровій сесії, 

11-14 грудня 2018 року завідувач ка-
федри харчових технологій, професор 
І. М. Ощипок проходив стажування у 
Жешувському університеті.

Під час стажування відбулося обго-
ворення актуальної тематики харчової 
промисловості з провідними вченими 
Жешувського університету Владімі-
ром Сибірним, Мариком Зіном, Анною 
Августинською та Малгожатою Ормян.

Були відвідані навчальні заняття в 
лабораторіях пекарного виробництва, 
технології переробки м’яса і бродиль-
них виробництв.

За результатами стажування викла-
дачу вручено Посвідчення.

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯНАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИСИСТЕМИ УКРАЇНИ

УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗА КОРДОНОМ

на якій представила у співавторстві по-
стер на тему: “Application of bamboo 
materials in textile footwear”.

За результатами участі викладачу 
університету вручено сертифікат.

Співорганізатори заходу: Львів-
ський торговельно-економічний уні-
верситет, Регіональний філіал На-
ціонального інституту стратегічних 
досліджень у м. Львові, Державна 
установа “Інститут регіональних до-
сліджень ім. М. І. Долішнього НАН 
України”, факультет управління та біз-
несу Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка,.

Робота конференції проходила за та-
кими тематичними напрямами: еконо-
міка України в період фінансово-еко-
номічної нестабільності: пріоритети 
модернізації та подальшого поступу; 
грошово-кредитна та валютна політи-
ка України: проблеми і перспективи 
удосконалення; бюджетно-податкова 
політика та реформування фінансової 
системи; механізми подальшого роз-
витку банківської системи України; 
напрями та інструменти забезпечення 
інвестиційної привабливості націо-
нального господарства; мікрорівневі 

аспекти модернізації фінансово-еконо-
мічного стану; осучаснення інструмен-
тів обліку, аналізу та аудиту.

У роботі конференції прийняли по-
над 150 учасників, в тому числі сту-
денти, аспіранти та молоді учені з 
25 закладів вищої осіти на наукових 
установ з 10 міст України: Львова, Ки-
єва, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівно-
го, Умані, Сум, Мукачева, Чернігова
та Харкова.

22 листопада 2018 року на базі університету відбулася ІХ всеукраїнська на-
уково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на 
тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної сис-
теми України”, яка організована кафедрою фінансів, кредиту та страхування.

Вісники Львівського Вісники Львівського 
торговельно-економічного торговельно-економічного 

університету “Економічні наукиуніверситету “Економічні науки
(ISSN: 2522-1205, 2522-1213)”,(ISSN: 2522-1205, 2522-1213)”,

“Технічні науки“Технічні науки
(ISSN: 2522-123X, 2522-1221)”(ISSN: 2522-123X, 2522-1221)”
“Підприємництво і торгівля“Підприємництво і торгівля

(ISSN: 2522-1264, 2522-1256)” –(ISSN: 2522-1264, 2522-1256)” –
включені до міжнародної включені до міжнародної 
наукометричної базинаукометричної бази

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ
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ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
12 грудня 2018 року відбулося свято-конкурс – День спеціальностей Інсти-

туту економіки та фінансів, в якому взяли участь команди: “Чорна бухгалте-
рія” (спеціальність “Облік і оподаткування”), “Викрутаси” (спеціальність 
“Фінанси, банківська справа та страхування”) та “Неформальна економіка” 
(спеціальність “Економіка”).

Команди змагалися у трьох конкурсах: “Візитка спеціальності”; “Дай відпо-
відь на питання” та “Домашнє завдання”.

Захід оцінювало журі у складі начальника фінансово-господарської служби, 
головного бухгалтера університету Л. Т. Ясінської, президента автомобільного 
дому “Галич Авто” В. А. Боднарюка та керівника відділення ПАТ “Ощадбанк” 
А. В. Сапіги.

За результатами конкурсу І місце здобула команда “Неформальна економіка”, 
ІІ місце посіла команда “Викрутаси”, а  ІІІ місце – “Чорна бухгалтерія”.

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СТУДЕНТА
15 листопада 2017 року Студентською Радою університету спільно з дека-

натами усіх факультетів та за активного сприяння ректорату було органі-
зовано і проведено святкування “Дня студента”, яке включало “Благодійний 
ярмарок” та концертне ярмаркове дійство.

Відкрили урочистий захід ректор 
університету, професор П.О. Куцик та 
голова студентського уряду Олег Бой-
ко. У вітальному слові ректор приві-
тав присутніх та побажав бути гідни-
ми світлої пам’яті чисельних поколінь 
українського студентства всіх часів ге-
роїчної історії ЗУНР, визвольних зма-
гань УПА, “революції на граніті” та 
Майдану.

Понад 20 студентських “торговель-
них команд” запропонували числен-
ним гостям та відвідувачам продукцію 
формату “handmade” (сувеніри, ручну 
вишивку, кулінарні та кондитерські ви-

роби, оригінальні закуски, гарячі стра-
ви, напої та коктейлі у “святковому” 
виконанні тощо).

Гостями ярмарку стали студен-
ти і викладачі Львівського коледжу 
індустрії моди, Львівського коопе-
ративного коледжу економіки і пра-
ва та Львівського професійного ко-
леджу готельно-туристичного та 
ресторанного сервісу.

Протягом свята активні учасники 
студентської творчості університету 
розважали присутніх. Вокальну ком-
позицію “Надія є !” виконали Софія 
Гучко і Тетяна Лозинська, а Христи-
на Соловій виконала пісню “Білі то-
полі”, присвячену студентам ЛТЕУ, 
які полягли в боях за Україну та усім 
її захисникам.

Святкового настрою глядачам до-
далося після несподіваного, але ціл-
ком очікуваного, візиту “ярмарко-
вих гостей. Ними став легендарний 

“Лісапєтний батальйон” в інтерпре-
тації студентів Дмитра Пелехатого, 
Сергія Балабана та учасників команди 
КВК факультету ТУСО.

Завершилося свято вокальною ком-
позицією з попурі українських попу-
лярних пісень у виконанні Христини 
Цимбалістої та Софії Яворської, яку 
“ярмаркове товариство” перетворило у 
хоровий спів та запальні танці.

За особливі досягнення у сфері ауди-
торської діяльності та бухгалтерського 
обліку, згідно рішення Аудиторської 
палати України № 357 від 19.04.2018 
університет відзначено Подякою.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ
І РЕКЛАМИ В АПК

22 листопада 2018 року студенти університету 
спеціальностей “Маркетинг” і “Реклама та зв’язки з 
громадськістю” разом із викладачами кафедри марке-
тингу – доц. І. В. Бойчук і доц. Н. Р. Балук завітали на 
офіційне відкриття ІІІ-ої міжнародної агропромислової 
виставки “Euro AGRO”.

Студенти мали змогу дізнатися від провідних фахівців 
аграрного сектору про сучасний досвід у застосуванні мар-
кетингових і комунікаційних технологій у В2С і В2В сфе-
рах, а також провести дегустацію смаколиків від виробни-
ків сирної продукції та виноробства.

Крім того, на заході відбулася приємна зустріч з одним 
із бізнес-партнерів організатора виставки ПрАТ “Гал ЕКС-
ПО” – випускником університету спеціальності “Марке-
тинг” 2002 року Тарасом Канафоцьким, який нині є успіш-
ним підприємцем і офіційним представником продукції 
датської ТМ “Multi-Wing” на вітчизняному ринку. 

ВІЗИТ НА CARLSBERG UKRAINEВІЗИТ НА CARLSBERG UKRAINE ЗАНЯТТЯ У “HUB ESCAPE QUEST” 
5 грудня 2018 року доцент кафедри туризму та го-

тельно-ресторанної справи Тучковська І. І. провела виїз-
не практичне заняття з дисципліни “Організація аніма-
ційної діяльності” у “HUB Escape Quest” для студентів 
спеціальності “Туризм” на тему “Анімаційні послуги як 
засіб задоволення потреб туристів”.

Метою заняття була організація такого відпочинку, що 
пов’язана з формуванням і реалізацією тематичних аніма-
ційних програм, які б відволікали відпочиваючого від по-
всякденних життєвих проблем, проводили його емоційну 
розрядку.

ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ НА ЗАВОДІ

8 листопада 2018 року для студентів спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” під ке-
рівництвом доцентів кафедри товарознавства, технологій 
і управління якістю харчових продуктів Лебединець В. Т. 
та Донцовою І. В. проведено виїзні заняття з дисциплін 
“Товарознавство смакових товарів” і “Мікробіологія” на 
базі ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод”.

Мета заняття – формування професійних умінь і нави-
чок на основі отриманих в університеті теоретичних знань.

На першому етапі заняття студенти побували біля при-
родніх джерел. На наступному етапі студенти відвідали ви-
робничі потужності ПрАТ “Моршинський завод мінераль-
них вод”, де мали змогу детально ознайомитися з повним 
циклом технологічного процесу виробництва цінної води. 
Всі процеси на заводі є максимально автоматизованими. 

Одночасно студенти змогли відвідати мікробіологічну 
лабораторію заводу, яка оснащена сучасними приладами 
та обладнанням для дослідження мінеральної столової 
води за мікробіологічним показниками, а саме кількістю
МАФАМ, БГКП, патогенних мікроорганізмів і дріжджів.

Студенти протягом екскурсії задавали різноманітні запи-
тання, на які отримали практичні та ґрунтовні відповіді від 
фахівців з виробництва. 

12 грудня 2018 року доценти кафедри харчових техно-
логій Петришин Н.З. та Бліщ Р.О. провели спільне виїзне 
заняття на Carlsberg Ukraine “Львівська пивоварня” з дис-
циплін “Проектування і дизайн закладів ресторанного гос-
подарства” та “Процеси і апарати харчових виробництв” 
для студентів спеціальності “Харчові технології”.

 Майбутні фахівці мали можливість ознайомитися у це-
хах із сировиною, обладнанням, готовою продукцією, а та-
кож спостерігати за особливостями технологічного процесу 
виготовлення пива.

ВІЗИТ НА CARLSBERG UKRAINE
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8 вересня 2018 року студенти спе-
ціальностей “Харчові технології” і 
“Готельно-ресторанна справа” ра-
зом з кураторами: доцентом Дави-
дович О. Я. і доцентом Палько Н. С. 
прийняли активну участь у квесті 
“Львів поліграфічний”, який відбувся 
в рамках Днів європейської спадщини 
у Львові. 

Студенти цікаво та пізнавально про-
вели час і проявили свою ерудованість 
та кмітливість в інтелектуально-дина-
мічній грі за попередньо розробленим 
пішохідним маршрутом.

МАЙСТЕР КЛАС ВІД РАДІО “ЛЮКС”
7 листопада студенти спеціальності “Реклама в бізнесі” разом із доцен-

том М. С. Рудик  відвідали редакцію радіо “Люкс”.
Про специфіку та умови журналістської роботи на радіо їм розповіли ведучі 

Лана Квітнева та Андрій Жолоб.  
Студенти мали нагоду запитати у радіожурналістів про робочі моменти, будні 

та свята радіостанції. Під час прямого ефіру майбутні фахівці-рекламісти отри-
мали незабутній майстер-клас.

ЕКСКУРСІЯ У ЦЕНТРАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ПАТ АКБ “ЛЬВІВ”

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ
У ПИВОВАРНІ “КУМПЕЛЬ”

4 жовтня 2018 року для студентів магістратури спе-
ціальності “Харчові технології” на базі ресторану-пи-
воварні “Кумпель” доцент кафедри харчових технологій 
Р. О. Бліщ провела лекційне заняття на тему “Технології 
виробництва пива в ресторанному господарстві” . 

Під час заняття студенти вивчили способи зброджування 
пивного сусла та стадії головного бродіння, ознайомилися з 
будовою апаратів бродіння та доброджування.

Члени студентських наукових гуртків “Облік і опо-
даткування” та “Економіка” під керівництвом доцента 
кафедри бухгалтерського обліку О. М. Чабанюк та про-
фесора кафедри економіки В. І. Куцик стали учасника-
ми екскурсії у Центральне відділення ПАТ АКБ “Львів” 
(м. Львів, вул. Сербська, 1).

Під час екскурсії студенти ознайомилися з історією 
створення ПАТ АКБ “Львів”, організаційною побудовою 
банку, основними функціями його структурних підрозді-
лів, специфікою обслуговування клієнтів із застосуванням 
сучасних банківських технологій та перспективами працев-
лаштування молодих фахівців.

26 жовтня 2018 року в межах співпраці університе-
ту з органами Національної поліції у Львівській області, 
відбулася зустріч студентів юридичного факультету 
зі старшим інспектором з особливих доручень відділу 
зв’язків з громадськістю, старшим лейтенантом поліції 
М. О. Збишко, на якій обговорено проблеми дитячої та 
підліткової злочинності та торгівлі людьми. 

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Під час зустрічі старший лейтенант на реальних прикладах розповіла про стан 
злочинності серед студентів, шляхи протидії вчинення кримінальних правопору-
шень та відновлення довіри до новоствореної поліції.  

УЧАСТЬ У КВЕСТІУЧАСТЬ У КВЕСТІ
“ЛЬВІВ ПОЛІГРАФІЧНИЙ”“ЛЬВІВ ПОЛІГРАФІЧНИЙ”

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

УЧАСТЬ У КВЕСТІ
“ЛЬВІВ ПОЛІГРАФІЧНИЙ”



12 12ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

УЧАСНИК
“ДНЯ ЗАЙНЯТОСТІ”
21 грудня 2018 року  університет 

став учасником “ДНЯ ЗАЙНЯТОС-
ТІ”, який проводився у Львівському 
міському центрі зайнятості. 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ
ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

16-18 жовтня 2018 року студенти 
спеціальностей “Туризм”, “Готель-
но-ресторанна справа” та “Харчові 
технології” разом з викладачами доц. 
Тучковською І. І., доц. Давидович О. 
Я. та доц. Палько Н. С. відвідали XІХ 
Виставку-ярмарок “ТурЕКСПО” і 
ХІІ спеціалізовану виставку “Готель-
ний та ресторанний бізнес” у Львів-
ському Палаці мистецтв у рамках 
Львівського міжнародного форуму 
індустрії туризму та гостинності.

Студенти мали змогу ознайомити-
ся з найвідомішими національними 
та міжнародними представниками ту-
ристичних організацій, керівниками 
закладів розміщення відпочинку та 
оздор овлення, які продемонстрували 
широкому колу фахівців новітні досяг-

нення в сфері туристичних послуг та 
гостинності.

Також, в рамках виставки студенти 
побували на конференціях, презента-
ціях, семінарах, майстер-класах, фес-
тивалі турів та  фестивалі еко-садиб/
фермерських господарств.

30 жовтня 2018 року студенти 
спеціальності “Менеджмент” разом 
із доцентом кафедри менеджменту 
І.І. Свидрук відвідали тренінг “Як 
зробити навчання привабливим, а 
свої ідеї популярними?”, який провела 
автор педагогічних тренінгів та пси-
хологічних проектів Орися Сідляр.

На тренінгу студенти ознайоми-
лися про: “Теорію прогалин”, яку 
доцільно застосовувати для розпа-
лення цікавості до знань; емоцій-
ну пам’ять, яка є найбільш стій-
кою та класним інструментом для 
запам’ятовування; те, що добре для 
переконання у необхідності добре 
навчатися та всебічно розвиватися, 
людині показати саме її особисту 
вигоду чи вигоду для кола її близь-
ких людей; ефект командної роботи: 
варіанти реалізації ідеї, розробленої 
десятьма не дуже розумними людь-
ми, все рівно більш цікаві, ніж од-
нією, навіть геніальною людиною та 
багато іншого.

На заході були презентовані спеці-
альності, за якими відбувається під-
готовка фахівців в університеті, та 
напрями підвищення кваліфікації, які 
відібрані для організації професійного 
навчання безробітних у 2019 році. 

Також, представники університету 
взяли участь у профдіагностичному 
обстеженні щодо вибору майбутньої 
професії для учнівської молоді.

28 листопада 2018 року студенти університету спеціальності “Туризм” 
разом з доцентом кафедри історії та політології Т.В. Голдак-Горбачевською в 
рамках вивчення курсу “Музеєзнавство: організація екскурсійної діяльності” 
відвідали Державний меморіальний музей ім. М. Грушевського у Львові. 

Під час візиту студенти мали змогу ознайомитися експозиційними залами Му-
зею, де висвітлюються практично всі етапи життя та праці вченого. Особливий ак-
цент зроблено на львівському періоді діяльності М. Грушевського (1894-1914рр.). 

Позитивні враження та емоції з екскурсії доповнили розповіді екскурсовода 
про маловідомі факти діяльності  вченого.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇСТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

УЧАСТЬ У МАРШІ 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

14 жовтня 2018 року з нагоди Дня 
захисника України, Дня козацтва та 
свята Покрови Пресвятої Богороди-
ці у Львові відбувся Марш захисників 
України у якому урочисто крокували 
студенти університету разом з по-
мічником ректора зі студентських 
питань, доцентом О. В. Шумським 
та завідувачем кафедри фізично-
го виховання та спорту, доцентом 
І. М. Блащаком.

Урочистості розпочалися з виконан-
ня Державного Гімну України та вша-
нування хвилиною мовчання полеглих 
Героїв, які віддали своє життя, захища-
ючи нашу землю на Сході України.

Участь у Марші захисників України 
взяли понад 1200 військовослужбовців 
зі всієї Львівщини. Серед них – учасни-
ки АТО та ООС, ветерани УПА, волон-
тери та козацькі громадські організації.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ
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ВІД ІДЕЇ Д О ПРИБУТКУ

ВІЗИТ НА МАЙСТЕР КЛАС
ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

17 листопада 2018 року студенти спеціальності 
“Харчові технології” з куратором, доцентом кафедри 
харчових технологій О. Я. Давидович та викладачами 
Н. С. Палько, М. К. Турчиняк відвідали майстер-клас 
Євгена Клопотенка. 

На майстер-класі бренд-шеф поділився особливостями 
приготування авторських страв: салат Олів’є із запечених 
овочів, закуска із буряка та тюльки, сирна запіканка з са-
лом і десерт з червоноголової капусти, маку та згущеного 
молока.  

МАРКЕТИНГ НА ПРАКТИЦІ:
ФОРМАТ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ
18 жовтня 2018 року для студентів спеціальності 

“Маркетинг” та “Реклама в бізнесі” проведено ви їзне 
практичне заняття на базі виробництва панчішно-
шкарпеткових виробів українського виробника та лідера 
на ринку ТОВ “Дюна-Веста”, яке провели доценти кафе-
дри маркетингу Балук Н. Р., Басій Н. Ф. та Бойчук І. В.

Здобувачі вищої освіти мали можливість познайомитися 
з виробничими потужностями підприємства, масштабами 
та технічним рівнем виробничого процесу, особливостями 
виробництва різних видів панчішно-шкарпеткових виробів 
ТМ “Duna”, “Accent”, “Фурія”, специфікою здійснення 
маркетингу на регіональному ринку, необхідністю 
ребрендингу в розрізі окремих сегментів та ефективними 
сучасними каналами рекламної комунікації зі споживачами.

Слід відзначити, що студенти отримали прикладні 
знання про створення продукту – від зародження ідеї до її 
реалізації.

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

13 листопада 2018 року в університеті у межах ви-
вчення навчальної дисципліни “Фінансова діяльність 
суб’єктів господарювання” відбулася лекція-зустріч ви-
пускниці 2001 року випуску, відомої рестораторки Льво-
ва Ольги Ланди зі студентами спеціальності “Фінанси, 
банківська справа та страхування” та напряму підго-
товки “Фінанси і кредит”. 

Під час заняття студенти мали змогу закріпити теоре-
тичні знання практичними навичками з управління фінан-
сами, бізнес-планування, бюджетування витрат, обгрун-
тування бізнес-проекту для інвестора, оцінки фінансових 
ризиків, оптимізації податкових платежів та визначення 
межі беззбитковості. Студенти зрозуміли, що для забезпе-
чення фінансової стабільності та зростання прибутковості 
сучасного ресторанного бізнесу необхідно часто застосо-
вувати альтернативні і нестандартні рішення, бути актив-
ним, постійно розвиватися та застосовувати сучасні тренди 
розвитку галузі.

18 жовтня 2018 року в університеті відбулося святку-
вання “Дня харчової промисловості”. 

Гості свята дегустували свіжозварене у лабораторних умо-
вах студентами-магістрантами пиво “Університетське”, яке 
презентували Косюга Тарас та Заблоцький Роман.

Студенти Садніцький Мар’ян та Яворницький Микола 
влаштували “Фаєр-шоу” та познайомили із інноваційними 
способами приготування страв з риби.

Присутні на святкуванні мали можливість набути навиків 
оформлення серветок та сервірування бенкет-столів від сту-
дентів Суховецької Олі та Верби Тетяни.

Також, проведено презентацію крем-супів студентами Кіт 
Ярославом, Годебським Андрієм, Кирик Олею та україн-
ських страв – студентами Ліваком Василем, Козко Микитою, 
Гузій Анною, Дехтеренко Кирилом та Шереметою Ігорем.
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ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ,
ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ЩОДО СПІВПРАЦІ
З УНІВЕРСИТЕТАМИ ФРАНЦІЇ

13 листопада 2018 року до університету завітав аташе 
з питань університетської освіти Посольства Франції в 
Україні Сільвен Ріголе, який провів зустріч з ректором 
університету, професором П. О. Куциком та директором 
центру міжнародної освіти на співпраці Т. М. Штанько.

На зустрічі учасники обговорили питання подальшої 
співпраці з французькими університетами й терміни її ре-
алізації за відповідними спеціальностями і програмами, за 
яким здійснюється підготовка студентів в університеті.

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ

18 вересня 2018 року в актовій залі відбулася конфе-
ренція студентів університету на якій розглянуто звіт  
студентської ради про роботу за період з 26 вересня 
2017 р. по 18 вересня 2018 р., а також відбулися вибори 
студентських рад університету та гуртожитків.

За результатами таємного голосування до студентської 
ради університету обрано: Бойко Олега, Надь Габріеллу, 
Якубич Емілію (ФМЕВ та ІТ); Бондаренко Андрія, Єрміло-
ву Вікторію, Можарівську Анну (ЮФ); Волощук Василину, 
Пархомова Романа, Гриба Максима, Салань Оксану, Хісма-
тулліну Еліну (ФТУСО); Кук Мирославу, Іванову Дарію, 
Митурак Василину, Похмурського-Паніва Миколу.

Також, конференція студентів університету схвали-
ла програму діяльності студентської ради на 2018-2019
навчальний рік.

У КОНТЕКСТІ КАР’ЄРНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ У KPMG

6 грудня 2018 року в університеті відбулася зустріч 
студентів Інституту економіки та фінансів із керів-
ником напряму надання податкових та юридичних кон-
сультаційних послуг KPMG у Західній Україні Максимом 
Войцеховським. 

Практик прочитав студентам лекцію “Професія “ауди-
тор” чи професія “консультант”?”, акцентувавши увагу на 
тому, як побудувати успішну кар’єру або ж відкрити влас-
ний бізнес. Окрім цього, представник компанії детально 
зупинився на питаннях працевлаштування й оплачуваного 
стажування студентів, які навчаються на економічних спе-
ціальностях Інституту, у KPMG, та відповів на їхні питання.

Також Максим Войцеховський запросив студентів на 
оплачуване стажування у KPMG.

6 грудня 2018 року на базі університету відбулася 
VІ Міжнародна науково-практична конференція на 
тему “Інновації в управлінні асортиментом, якістю 
та безпекою товарів і послуг”, в якій взяли участь пред-
ставники більше 20 закладів ос віти і науки з України, 
Білорусії та Прибалтики.

У збірнику матеріалів конференції опубліковано 122 
тези доповідей більш, ніж двохсот авторів, з них: 15 докто-
рів наук і професорів та 59 кандидатів наук і доцентів.

Робота конференції відбулася за такими напрямами: това-
рознавство: управління якістю та безпечністю товарів і по-
слуг; вплив сировинних ресурсів і технологій на формування 
якості та безпечності товарів; інноваційні технології вироб-
ництва та тенденції асортименту товарів; технологія та якість 
продукції ресторанного господарства; експертна діяльність 

у здійсненні митних формальностей; інноваційний менедж-
мент організацій: проблеми та перспективи розвитку; акту-
альні проблеми та перспективи розвитку індустрії гостиннос-
ті; сучасні технології торгівлі і підприємництва.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень 
учасниками конференції запропоновано інновації в управлін-
ні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг.
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17 грудня 2018 року на базі тор-

гового центру “Епіцентр К” у секції 
“Деко” проведено практичне занят-
тя з дисципліни “Товарознавство 
текстильно-одягових товарів” для 
студентів спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля та біржова ді-
яльність”, яке провела завідувач ка-
федри товарознавства та технології 
непродовольчих товарів, професор 
Л. В. Пелик. 

Заняття розпочалося з майстер-кла-
су “Асортимент поштучних текстиль-
них виробів”, яка допомогла студентам 
вивчити особливості тканин різного 
волокнистого складу, зрозуміти вплив 
окремих технологічних процесів на 
формування структури асортименту 
текстильних виробів та їх основних 
споживних властивостей. 

Під час заняття, студенти навчилися 
проводити ідентифікацію будь-якого 
виду текстильних товарів із визначен-
ня їх волокнистого складу, основних 
параметрів будови, встановлення спо-
собу основного, кінцевого і спеціаль-
ного оброблення. 

Завершилося заняття товарознав-
чим аналізом структури видового та 
внутрішньовидового асортименту тек-
стильних товарів різного цільового 
призначення й волокнистого складу.

Слід відзначити, що на практичне 
заняття була запрошена менеджер з 
персоналу гіпермаркету “Епіцентр К” 
Світлана Мала.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

НАВЧАННЯ У ТОРГОВОМУ ЦЕНТРІ “ЕПІЦЕНТР К”

24 жовтня 2018 року відбулася зустріч студентів 
спеціальностей “Маркетинг” і “Реклама в бізнесі” з ко-
мерційним директором ТОВ “Епіцентр-К” Олександром 
Хасія, який представив лекцію на тему “Прикладні ас-
пекти використання інтернет-маркетингу в діяльнос-
ті компанії”.

Під час заняття практик детально розглянув огляд рин-
ку e-commerce в світі та в Україні, сучасні тренди розви-
тку онлайн продаж і доцільність орієнтації на омнікальних 
клієнтів, цілі та завдання провідної торгової мережі на най-
ближчі роки, можливості їх реалізації через застосування 
новітніх інструментів інтернет-маркетингу з метою активі-
зації цільової аудиторії компанії.

Обмін теоретичними знанням і практичним досвідом є 
важливим елементоми забезпечення високого рівня підго-
товки майбутніх фахівців із маркетингу та реклами.

ПРИКЛАДНІ ЗНАННЯПРИКЛАДНІ ЗНАННЯ
ВІД ЛЕ КТОРА ПРАКТИКАВІД ЛЕ КТОРА ПРАКТИКА

У рамках проведення дуальної осві-
ти на базі ТОВ “Епіцентр К” для 
студентів спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля та біржова ді-
яльність” спеціалізацій “Товарознав-
ство і торговельне підприємництво” 
та “Товарознавство та експертиза в 
митній справі” професором кафедри 
товарознавства та технології непро-
довольчих товарів Н. І. Доманцевич 
спільно з фахівцями компанії проведе-
но виїзні заняття з дисципліни “Това-
рознавство господарських товарів”.

На заняттях студенти отримали опе-
ративну інформацію про актуальний 
стан у відповідних сегментах ринку 
кожної товарної групи, ознайомилися 
з номенклатурою продукції провідних 

виробників та постачальників, набули 
практичних навичок щодо ідентифіка-
ції окремих видів виробів та методів 
оцінювання їх якості.

У жовтні-листопаді 2018 року на 
базі торгового центру “Епіцентр К” 
проведено заняття за системою 
дуальної освіти для студентів спе-
ціальності “Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність” з дис-
ципліни “Вироби і системи сучасних 
будівельних технологій” (лектор: 
доцент кафедри товарознавства і 
технологій непродовольчих товарів 
О. В. Шумський).

Студентам прочитані лекції иа про-
ведені практичні заняття провідними 
фахівцями торгового центру “Епі-
центр К”, на яких вони отримали опе-

ративну інформацію про актуальний 
стан у відповідних сегментах ринку 
кожної товарної групи, ознайомилися 
з номенклатурою продукції провідних 
виробників та постачальників, набули 
практичних навичок щодо ідентифіка-
ції окремих видів виробів та методів 
оцінювання їх якості. 

Крім того, студенти були ознайом-
лені з перспективами розвитку наці-
ональної мережі ТЦ “Епіцентр К” у 
Львові та Львівській області, а також 
з можливостями працевлаштування та 
особистого кар’єрного зростання.

ПРИКЛАДНІ ЗНАННЯ
ВІД ЛЕ КТОРА ПРАКТИКА
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НЕТВОРКІНГ У РЕАЛЬНІЙ ДІЇ
27 вересня 2018 року студенти спеціальностей “Мар-

кетинг” і “Реклама в бізнесі” разом із викладачами ка-
федри маркетингу, доцентами Бойчук І. В. і Балук Н. Р. 
відвідали Lviv Bike Expo Forum, який відбувся вперше на 
теренах України. Міжнародна велоподія стала своєрід-
ним стартапом для різних виробників і дистриб’юторів 
сучасної велотехніки на вітчизняному ринку. 

Студентам було цікаво познайомитися із нетворкінгом 
як новим форматом ведення соціальної та професійної ді-
яльності, спрямованої на те, щоб за допомогою кола друзів 
і знайомих максимально швидко та ефективно вирішувати 
складні життєві завдання й бізнес-питання, пов’язані з по-
шуком клієнтів, найманням кращих співробітників та залу-
ченням інвесторів. 

НАВЧАННЯ НА БАЗІ
ГОТЕЛЮ “ЕДЕМ”

Згідно з програмою дуальної освіти студенти спеці-
альності “Готельно-ресторанна справа” відвідали го-
тель “Едем”, де мали змогу ознайомитися з організацією 
обслуговування в готельному підприємстві.

Отриманий досвід допоміг майбутнім фахівцям закріпи-
ти теоретичні знання з дисциплін: “Організація готельного 
господарства”, “Організація ресторанного господарства”, 
“Організація кейтерингового обслуговування”, “Культура в 
закладах готельно-ресторанного господарства”, “Управлін-
ня якістю продукції та послуг в ГРГ”.

ДУАЛЬН А ОСВІТА
НА РИНКУ “ШУВАР”

З 12 вересня по 10 жовтня 2018 року на базі ТзОВ “РСП 
“Шувар” доцентом товарознавства, технологій і управ-
ління якістю харчових продуктів Донцовою І. В. прове-
дено серію виїзних занять з дисципліни “Товарознавство 
харчових продуктів” зі студентами спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Під час проведення занять фахівці підприємства надава-
ли консультації та натуральні зразки фруктів та овочів, які 
необхідні для засвоювання відповідних тем. У свою чергу, 
студенти мали можливість ідентифікувати помологічні та 
ампелографічні сорти фруктів та ягід, визначити їх якість 
згідно чинних нормативних документів.

СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ  
ВОЛОНТЕРИ HORECA SHOW LVIV

7-9 листопада 2018 року студенти університету спе-
ціальності “Готельно-ресторанна справа” взяли участь 
у якості волонтерів у найбільшому на теренах України 
фестивалі гостинності та готельно-ресторанного біз-
несу – “HoReCa Show Lviv”.

Впродовж трьох днів, під дахом виставкового комплексу 
“Південний Expo”, фестиваль “HoReCa Show Lviv” зібрав 
десятки рестораторів та готельєрів, тисячі відвідувачів та 
понад  сотні майстер-класів і практикумів.

Під ча с заходу студенти кординували роботу конференц-
залів та асистували фахівцям індустрії гостинності у мас-
тер-класах із виготовлення морозива, коктелів та макарунів.

Майбутні рекламісти і маркетологи на прикладі нетвор-
кінгу отримали можливість побачити приклади вибудо-
вування довірчих і довгострокових відносин з людьми та  
отримання взаємодопомоги в сучасних умовах.
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ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА 
ПИВОВАРНЮ СТАРГОРОД

13 вересня 2018 року доцент кафе-
дри харчових технологій Р. О. Бліщ 
провела для студентів спеціальності 
“Харчові технології” виїзне занят-
тя з дисципліни “Процеси і апарати 
харчових виробництв” на пивоварні 
“Старгород”. 

Під час виїзного заняття студенти 
ознайомилися з технологією виробни-
цтва  пива та вивчили процеси, які про-
ходять в технологічному циклі, а також 
будову апаратів.

У ПОЄДНАНІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
23 листопада 2018 року на базі ТзОВ “Хліб-Трейд” викладачі кафедри хар-

чових технологій Палько Н. С. і Давидович О. Я. провели виїзне заняття з 
дисциплін “Технологія борошняних кондитерських виробів” та “Технологія 
і теоретичні основи харчових виробництв” для студентів спеціальності 
“Харчові технології”.

Майбутні фахівці мали можливість ознайомитися у цехах із сировиною, об-
ладнанням, готовою продукцією, особливостями її упакування, а також спостері-
гати за особливостями технологічного процесу виготовлення виробів із пісочно-
го та дріжджового тіста.  

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
“СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ”

3 грудня 2018 року на базі критого 
скеледрому “Бухта” доцентом кафе-
дри туризму та готельно-ресторан-

ної справи Тучковською І. І. проведено 
виїзне практичне заняття з дисци-
пліни “Спортивний туризм” для сту-
дентів спеціальності “Туризм” .

Студенти мали можливість озна-
йомитися з особливостями простору 
скеледрому, де по периметру примі-
щення розміщені стенди різного ре-
льєфу. Інструктори закладу провели ін-
структаж з правил техніки безпеки та 
показали різноманітні майстер-класи: 
“Перевірка спеціального спорядження”, 
“В’язання туристичних вузлів” та 
“Скелелазіння по штучному рельєфу 
різного роду складності”.

ПРИЗЕРИ УНІВЕРСІАДИ 
ЛЬВІВЩИНИ  2018

28-29 вересня 2018 року відбулися 
змагання зі спортивного туризму в 
програмі “Універсіади Львівщини – 
2018”. Вперше в цих змаганнях висту-
пила збірна команда університету.

Конкурсна програма включала в 
себе: в›язання туристичних вузлів, 
приготування козацького куліша, кон-
курс туристичних фотографій, конкурс 
кухарів, конкурс туристської пісні та 
сходження на гору Парашку (1271 м.)
За результатами конкурсу колектив 
університету виборов ІІІ місце серед 
закладів вищої освіти Львівщини.

15 та 24 листопада 2018 
року в головному корпусі уні-
верситету було проведено Дні 
відкритих дверей для студен-
тів коледжів, учнів шкіл, їхніх 
батьків та інших зацікавлених 
осіб. 

вдань. На завершальному етапі квесту 
були проведені два майстер класи у 
приміщенні студентської їдальні уні-
верситету: сервірування столу - обідня 
та чайна церемонія (майстер клас про-
вели студенти спеціальності “Готель-
но-ресторанна справа” Альона Кереке-
ша та Оксана Прокопенко); технологія 
приготування напівфабрикатів з риби 
та їх фарширування (майстер клас про-
вів студент спеціальності “Харчові 
технології” Мар’ян Садницький).

Ректор університету, професор 
П. О. Куцик ознайомив з міжнародни-
ми освітніми програми і проектами, 
що діють у виші, подякував потенцій-
ним абітурієнтам за виявлений інтерес 
до нашого навчального закладу та за-
просив на навчання.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Програма заходу передбачала спіл-
кування з керівництвом та професор-
сько-викладацьким складом універ-
ситету, участь студентів коледжів у 
святкуванні “Дня студента” та “Благо-
дійному ярмарку”. У свою чергу, учнів 
загальноосвітніх шкіл та їхніх бать-
ків ознайомили з університетським 
життям у вигляді пізнавально-озна-
йомлюючого квесту, який передбачав 
проходження визначеного маршруту 
навчальними аудиторіями універси-
тету та виконання різноманітних за-
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УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ З НАГОДИ 100 РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР
14 листопада 2018 року в актовій залі університету відбулося відзначення 

великої історичної події – 100-річчя проголошення Західно-Української 
Народної Республіки, на яку завітали студенти, викладачі та гості.

кафедри бухгалтерського обліку Ірину 
Михайлівну Бенько-Шуль (вступила 
на навчання у 1938 р., в Академію за-
кордонної торгівлі у Львові (Польща)) 
та відомого громадського діяча, голо-
ву Львівського товариства політичних 
зв’язків і репресованих Петра Фран-
ка. Ректор університету, професор 
П. О. Куцик вручив І. Бенько-Шуль та 
П. Франку пам’ятні відзнаки універси-
тету, а студенти – букети квітів.

Доповідь на тему “Західно-Україн-
ська Народна Республіка (1918-1923): 
уроки державотворення” виголосив дій-
сний член НТШ, професор М. Литвин.

Також на заході відбулося вручення 
ювілейної медалі з нагоди 100-річчя 
ЗУНР ректору університету, професо-
ру П. О. Куцику та проректору з на-

вчально-виховної роботи С. Д. Гелею, 
які урочисто вручив Перший заступ-
ник голови Львівської обласної Ради 
А. В. Білоус.Завершилася урочиста 
академія, виступами Народної хорової 
капели “Мрія”, Народниого чоловічо-
го вокального ансамблю “Передзвін”, 
ансамблю бандуристок “Галичанка” та 
представників студентської творчості 
університету.

Відкрив урочисту академію вступ-
ним словом проректор з навчально-
виховної роботи університету, про-
фесор С. Д. Гелей. У виступі Степан 
Дмитрович відзначив: “Галичани 
вперше за 600 років здобули Україн-
ську державу. Держава проіснувала 
всього 257 днів, проте заклала під-
валини західноукраїнського держа-
вотворення. Досягнення ЗУНР за 8 
місяців свого існування: розвиток 
парламентаризму; проект Консти-
туції; закон про громадянство, про 
мову, про 8-год день, про розв’язання 
аграрного питання тощо.

Далі проректор з навчально-вихов-
ної роботи С. Д. Гелей запросив на 
сцену випускницю нашого універси-
тету 1946 року, колишнього викладача 

ції та змісту навчального процесу; 
ліцензійно-акредитаційної та на-
вчально-методичної роботи; науко-
вої діяльності й розвитку кадрового 
потенціалу; міжнародної діяльності; 
діяльності у гуманітарній сфері та ви-
ховання студентів й фінансово-госпо-
дарській діяльності. 

У виступі доповідач відзначив, що 
у 2017-2018 навчальному році: сту-
дентами отримано 12 дипломів І, ІІ та 
ІІІ ступеня за перемогу на Всеукраїн-
ських студентських олімпіадах, у кон-
курсах наукових і дипломних робіт, а 
також 9 грамот; проведено 19 студент-
ських конференцій різних тематичних 
напрямів; захищено 3 докторських та 
11 кандидатських дисертацій; видано 
109 навчально-методичних розробок, 
5 підручників і 17 навчальних посіб-
ників, а за І півріччя 2018 року видано 
94 навчально-методичні розробки, 4 
підручники і 8 навчальних посібни-
ків. На кінець навчального року роз-

Після урочистого відкриття зборів, 
зі звітом про діяльність університету 
виступив ректор, професор П. О. Ку-
цик. У доповіді Петро Олексійович 
акцентував увагу присутніх на всіх 
складових діяльності закладу вищої 
освіти: вступної кампанії; організа-

27 грудня 2017 року в університеті відбулися загальні збори колективу на 
якому розглянуто Звіт про діяльність Львівського торговельно-економічного 
університету у 2017-2018 навчальному році.

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ За 2018 рік викладачами За 2018 рік викладачами 
університету опубліковано:університету опубліковано:

 49 монографій, в тому числі 8 49 монографій, в тому числі 8 
одноосібних;одноосібних;
 311 наукових статей, з них 26 311 наукових статей, з них 26 
у зарубіжних виданнях, у зарубіжних виданнях, 
у тому числі в наукометричних у тому числі в наукометричних 
базах – 228 статей.базах – 228 статей.
 662 тези для участі в 662 тези для участі в 
конференціях.конференціях.
 9 97 викладачів пройшли 7 викладачів пройшли 
стажування, у тому числі 14 за стажування, у тому числі 14 за 
кордоном.кордоном.

Захищено 5 докторських таЗахищено 5 докторських та
10 кандидатських дисертацій. 10 кандидатських дисертацій. 

За багаторічну сумлінну За багаторічну сумлінну 
працю, активну громадську працю, активну громадську 
діяльність та з нагоди 145 діяльність та з нагоди 145 
річчя заснування Наукового річчя заснування Наукового 
товариства імені Шевченка товариства імені Шевченка 

нагороджено:нагороджено:– Грамотою Львівської обласної – Грамотою Львівської обласної Ради голову економічної сек-Ради голову економічної сек-ції НТШ, ректора університету ції НТШ, ректора університету П. О. КуцикаП. О. Куцика– Грамотою Львівської обласної – Грамотою Львівської обласної державної адміністрації першо-державної адміністрації першо-го заступника голови НТШ, про-го заступника голови НТШ, про-ректора з навчально-виховної ректора з навчально-виховної роботи університету С. Д. Гелея.роботи університету С. Д. Гелея.

роблено дистанційні курси для понад 
800 навчальних дисциплін; кількість 
ресурсів ДК становить 47530; тесто-
вих питань – 421640.

Відзначено, що у звітному періоді 
навчалося 33 іноземці з 11 країн – 
Італії, США, Алжиру, Ємену, Єгипту, 
Туреччини, Камеруну, Нігерії, Азер-
байджану, Грузії та Молдови. Для 
іноземних громадян започатковано 
навчання на англомовній освітньо-
професійній програмі “Міжнародний 
бізнесˮ за спеціальністю “Міжнарод-
ні економічні відносини”.

Також П. О. Куцик акцентував ува-
гу на нових завданнях та викликах, 
які ставляться перед колективом уні-
верситету: активна профорієнтаційна 
робота, плідна співпраця викладачів 
зі студентами, активна наукова, ме-
тодична та навчальна робота, між-
народне співробітництво, зміцнення 
матеріально-технічної бази тощо. 



19ВАЖЛИВО

ВІДКРИТТЯ 
МЕМОРІАЛЬНОЇ 
ДОШКИ БРАТАМ 
ТЕРШАКОВЦЯМ

23 жовтня 2018 року на фасаді на-
вчального корпусу № 4  по вул. Братів 
Тершаковців, 2а, відкрито і освячено 
меморіальну дошку видатним україн-
ським діячам та патріотам – братам 
Тершаковцям – Григорію, Михайлу та 
Зиновію. У заході взяли участь пред-
ставники родин Тершаковців, отець 
Степан Церкви Пресвятої Трійці, ви-
кладачі та студенти університету.

23 листопада 2018 року в університеті відбулися заходи, на яких вшанува-
ли пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років. 

* * *
Мітинг-реквієм у навчальному кор-

пусі № 3 (вул. У. Самчука, 9) відкрив 
декан факультету ТУСО В. В. Гаври-
лишин, який назвав найжорстокішим 
злочином комуністичного режиму в 
Україні Голодомор 1932-1933 років.

Завідувач кафедри історії і політоло-
гії, доцент Ю. В. Михальський в рам-
ках інформаційної кампанії “85 фак-
тів історій та свідчень про Голодомор 
1932-1933 років” навів історії людей, 
які не боялися говорити правду, допо-
магали шматком хліба іншим та ряту-
вали їх ціною власного життя

На завершення заходу, всі учасники 
вшанували пам’ять жертв Голодомору 
хвилиною мовчання і біля входу до на-
вчального корпусу запалили лампадки.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
85 РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

ФЛЕШ МОБ НА 
ПІДТРИМКУ ВОЇНІВ 

ВІЙСЬКОВО МОРСЬКИХ 
СИЛ УКРАЇНИ

7 грудня 2018 року Студентською 
радою університету за сприяння 
ректорату здійснено флеш-моб на 
підтримку офіцерів та матросів 
Військово-морських сил України, які 
захоплені у полон, внаслідок збройної 
агресії РФ у Керченській протоці.

На захід студенти прийшли з плака-
тами “Крим та Азовське море – Украї-
на!”, “Звільніть наших моряків”, “Під-
тримаємо наших захисників”. 

Мітинг-реквієм в актовій залі го-
ловного корпусу університету від-
крив проректор з навчально-вихов-
ної роботи університету, професор 
С. Д. Гелей, нагадавши присутнім про 
жахливі цифри цих страшних історич-
них подій.

Завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, професор В. І. Бачинський опи-
сав для присутніх політичний аспект 
цієї трагедії, яка безпосередньо тор-
кнулася його родини. Капелан універ-
ситету, отець Роман акцентував увагу 
на моральній площині голодомору 
українського народу. 

На завершення, всі присутні в залі 
взяли участь у молитві за померлих 
під час геноциду українського народу 
1932-1933 рр.

Голова студентського самовря-
дування університету Олег Бойко 
заявив: “На акцію солідарності і 
протесту зібралися наші студенти 
практично з усіх куточків України – 
я сам з Одещини, є хлопці і дівчата 
зі Львова, Тернополя, Вінниччини, 
Луганщини, Кропивницького, Закар-
паття та Рівного. Це символічно – ми 
показуємо, що ми єдині і у підтримці 
наших однолітків, воїнів ВМСУ, і в 
осуді РФ, як країни агресора”. Віримо 
у мужність наших захисників, віримо 
у нашу перемогу!”.

На завершення, студенти Юлія Фа-
рафонова і Богдан Хлян виконали влас-
ний вірш “Наші бійці не здаються”, 
який присвятили стійкості та відвазі 
українських  військових моряків.

ВОЛОНТЕРИВОЛОНТЕРИ
СВЯТОГО МИКОЛАЯСВЯТОГО МИКОЛАЯ

Святкові заходи готувалися заздале-
гідь – учасники-студенти всіх факуль-
тетів як “волонтери Святого Миколая“ 
кілька тижнів збирали подарунки, 
власноруч виготовляли святкову упа-
ковку, готували сценарій виступу.

Напередодні свята, представники 
студентського самоврядування як “де-

легація Святого Миколая” з довгоочіку-
ваними подарунками завітала у гості до 
дітей – вихованців Львівської спеціалізо-
ваної школи-інтернату “Марії Покрови”.

Як діти, так і студенти, сповна від-
чули диво і радість від новорічної каз-
ки та отримали задоволення від доброї 
справи.

18 грудня 2018 року студенти університету взяли участь у загальноміській 
благодійній акції під егідою Студентської ради м. Львова, приуроченій до Дня 
Святого Миколая.

ВОЛОНТЕРИ
СВЯТОГО МИКОЛАЯ
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УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ КВЕСТІ “ЗУНР”
1 листопада 2018 року команда студентів університету взяла участь в іс-

торичному квесті, приуроченому до 100-ї річниці з дня проголошення ЗУНР. 
До участі у культурно-мистецькій події були запрошені команди 13-ти вишів 

Львова. Університет представляли Дар’я Дюбинська, Юля Фарафонова, Юлія 
Климів, Андрій Коваль та Дмитро Усік. 

Програма квесту передбачала глибоке знання історії Львова, пов’язаної саме з 
періодом ЗУНР, а також дуже добру фізичну підготовку (за 120 хвилин команда 
університету пройшла історичним центром Львова 15 локацій, що становить по-
над 8 кілометрів).

ПОЇЗДКА ДО КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ
13 вересня 2018 року, за сприянням ректора універ-

ситету, професора П. О. Куцика та декана юридичного 
факультету, доцента О. С. Котухи  відбулася духовно-
пізнавальна поїздка до Крехівського монастиря для сту-
дентів та викладачів юридичного факультету та фа-
культету МЕВ та ІТ. 

Під керівництвом капелана університету, о. Романа сту-
денти відвідали святі печери, побували біля святого джере-
ла та ознайомилися з історією монастиря. 

Крім того, студенти мали змогу помолитися біля Чудот-
ворної ікони Святого Миколая та попросити натхнення і за-
ступництва на новий навчальний рік.

ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ

18 жовтня 2018 року в університе-
ті відбулися Козацькі забави, з нагоди 
Дня козацтва та Дня захисника Укра-
їни на який завітали багато гостей.

Родзинкою святкування стало час-
тування всіх смачним козацьким кулі-
шем, приготування якого відбувалось 
під час козацьких забав. Організатори 
висловлюють слова подяки за організа-
цію заходу реєстровому козацтву Льво-
ва та Львівської області, а також Школі 
бойового гопака “Вовк”.

27 вересня 2018 року з нагоди Всесвітнього дня туриз-
му під егідою навчального туристичного центру кафе-
дри туризму та готельно-ресторанної справи для сту-
дентів університету спеціальності “Туризм” відбувся 
спортивно-туристичний квест.

Учасники заходу мали змогу показати свої знання те-
орії та практики туризму й в підсумку здобути перемогу. 
До участі в спортивно-туристичному квесті були залучені 
учні 10-А класу СЗШ № 90 м. Львова, які мали змогу разом 
зі студентами пройтися за маршрутом, виконати завдань і 
отримати певний туристичний досвід.

У свою чергу, студенти спеціальності “Готельно-ресто-
ранна справа” приготували смачне частування.

СПОРТИВНО ТУРИСТИЧНИЙ КВЕСТ З СПОРТИВНО ТУРИСТИЧНИЙ КВЕСТ З 
НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУНАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ  НЕМА ПЕРЕВОДУ! 

Студенти спеціальностей “Готельно-ресторанна спра-
ва” та “Туризм” нещодавно повернулися за кордону, де 
проходили практику згідно умов співпраці універс итету з 
“INTERNOBMEN” (м. Варна. Республіка Болгарія), “Health 
Resort &Medical SPA Ponorama Morska” (Республіка Поль-
ща) та ТОВ “КАЛІПСО ТУР ЮА”. 

Студенти мали змогу перейняти практичний досвід ро-
боти, здобути знанння та пізнати специфіку індустрії гос-
тинності.

СПОРТИВНО ТУРИСТИЧНИЙ КВЕСТ З 
НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ


