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...А ПОВНОЦІННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
За час, що минув після запровадження карантину, в новинах та соцме-

режах встигли обговорити всі деталі, нюанси, проблеми дистанційного на-
вчання у школах. Натомість про дистанційну освіту у закладах вищої освіти 
чути явно менше. МОН повідомило, що довіряє університетам організацію 
дистанційного навчання, позаяк у них рівень автономії істотно вищий, ніж 
шкіл. Тож “Вісті…” публікують бесіду із ректором Львівського торгово-еко-
номічного університету, заслуженим діячем науки і техніки України, профе-
сором Петром Куциком.

ня: лекції за кожною темою відповід-
но до навчальної програми, ситуаційні 
завдання для практичних занять, тести, 
а також питання для самоконтролю та 
перевірки знань.

Більше того, протягом останніх ро-
ків у навчальному процесі ми вже ви-
користовували дистанційну форму 
навчання для студентів, особливо для 
заочної форми навчання, та для студен-
тів, які працюють і вчаться за індиві-
дуальним графіком. Тому із запрова-
дженням карантину наш університет 
не переривав навчання, а системно та 
послідовно продовжив цей процес. 
Єдине, що ми додатково впровадили, 
це проведення online-зустрічей викла-
дачів зі студентами із застосуванням 
сучасних інформаційних технологій.

- Як відбуваються такі зустрічі?
- Згідно із затвердженим ще на по-

чатку семестру навчальним розкладом 
викладачі у режимі online організову-
ють зустрічі зі студентами із застосу-
ванням в основному платформи Zoom 
чи Skype-зв’язку, під час яких про-
водять лекційні й практичні заняття, 
консультації, обговорюють вивчений 
матеріал. У режимі відеоконференцій 
студентам роз’яснюється методика 
виконання робіт за кожною вивченою 
темою із застосуванням дистанційних 
технологій навчання, а також повідо-
мляються результати успішності (сума 
набраних балів за результатами вико-
нання ситуаційних задач або тестів у 
дистанційному курсі) за підсумками 
вивчення відповідної теми.

Таким чином відбуваються ще й ку-
раторські години, а керівники студент-
ських наукових гуртків проводять зі 
студентами засідання з метою органі-
зації наукових форумів.

У нас не припинялися програми 
міжнародного співробітництва універ-
ситету, насамперед, програми подвій-
ного диплому. Наприклад, студенти 
університету, які зараз паралельно на-
вчаються в Університеті Страсбурга 
(Франція), у дистанційному режимі 
спілкуються із викладачами. 

Єдиним недоліком, який стався під 
час карантину із незалежних від нас 
причин, є зменшення занять із засто-
суванням елементів дуальної освіти. 
Раніше в університеті практикувалося 
проведення виїзних занять на торго-
вельно-виробничих підприємствах, 
у готельно-ресторанних комплексах, 
судах, прокуратурі, зустрічей із прак-
тиками тощо. Правда, окремі кафедри 

- Отже, Петре Олексійовичу, як 
навчаються студенти університету 
під час карантину та яким чином цей 
вимушений захід вплинув на ефектив-
ність навчального процесу?

- В умовах вимушеного карантину 
у нас жодного дня не припинявся на-
вчальний процес. Мені до вподоби 
гасло “Карантин – не канікули”, що, 
безумовно, є сьогодні одним із най-
актуальніших тверджень в освітньому 
середовищі. Адже попри все студенти 
нині продовжують навчання у режимі 
online за допомогою сучасних дистан-
ційних технологій навчання, що від-
повідає вимогам навчального процесу 
європейських країн. 

Перше, на чому хотів би наголосити, 
це те, що дистанційне навчання було 
для нас не новиною. Ще у 2014 р. у за-
кладі вищої освіти (ЗВО) розпочалася 
робота над розробкою дистанційних 
курсів. Відповідно на базі Навчально-
наукового Інформаційного інституту в 
нас функціонує Центр дистанційних 
технологій навчання. Кожен студент 

університету має доступ до дисциплін 
(вхід у систему передбачено лише за 
особистим паролем), які він вивчає 
протягом відповідного семестру. Ви-
кладачі на початку навчального року 
чи семестру, залежно від ситуації, 
оновлюють методичне забезпечення 
курсу з урахуванням змін чинного за-
конодавства. У дистанційному курсі, 
який забезпечує вивчення дисципліни, 
є все необхідне методичне забезпечен-
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проявляють креатив і все-таки про-
понують елементи дуальної освіти. 
Наприклад, на кафедрі туризму та го-
тельно-ресторанної справи для студен-
тів спеціальності “Туризм” у межах 
вивчення дисципліни “Музеєзнавство 
та організація екскурсійної діяльнос-
ті” викладач організував віртуаль-
ну навчально-пізнавальну екскурсію 
“GoogleArts&Culture”, під час якої сту-
денти побували у паризькому Museе 
d’Orsay та галереї Уффізі у Флоренції. 
Інший приклад стосується кафедри 
бухгалтерського обліку: при вивченні 
облікових дисциплін викладачі за до-
помогою платформи Zoom знайомлять 
студентів із програмним забезпечен-
ням, яке використовується суб’єктами 
бізнесу для ведення обліку, порядком 
формування первинних документів, а 
також програмами для здійснення без-
готівкових розрахункових операцій.

Завершити ж навчальний рік пла-
нуємо за допомогою технологій дис-

танційного навчання. Заліки та іспити 
проводитимуться в online-режимі, у 
формі тестів та відеоконференцій ви-
кладача і студента.

- Пане ректоре, у цій ситуації дуже 
важливим є питання контролю за ор-
ганізацією дистанційного навчання, 
якістю освіти. Адже, обираючи дис-
танційне навчання, ми не повинні оби-
рати між доступністю і якістю.

- В університеті функціонує відділ 
моніторингу якості освіти та акредита-
ції, який здійснює системний контроль 
за якістю методичного забезпечення 
(лекційного матеріалу, практичних за-
вдань) дистанційних курсів та частоти 
його поновлення. Тобто саме цим від-
ділом здійснюється контроль за органі-
зацію дистанційного навчання та його 
якісним наповненням. Крім того, дека-
нати мають повний доступ до поточно-
го контролю і моніторингу навчання.

Зрозуміло, що у досконалості не-
має меж, і та форма дистанційного 
навчання, яка застосовується нині, 
обов’язково вдосконалюватиметься. У 
травні закінчується анкетування сту-
дентів щодо виявлення позитивних та 
негативних факторів у запропонованих 
дистанційних курсах, програмному 
забезпеченні, а також щодо їх вдоско-
налення. У червні проводитимемо на-
ступне анкетування.

- Карантин не вічний, як плануєте 
поновлювати методичну роботу? Чи 
торкнулися протипандемічні заходи 
наукової роботи?

- Сподіваємося, що карантин скоро 
закінчиться. Тож потрібно дивитися у 
майбутнє. Додатковим завданням для 
викладачів університету є розробка 
силабусів за кожною дисципліною. 
За рекомендацією Міністерства осві-
ти викладачі розробляють пропозиції 
з удосконалення методичного забез-
печення в умовах дистанційного на-

вчання. У свою чергу, ректорат реко-
мендував враховувати також елементи 
дуальної освіти.

Не міг не позначитися карантин 
на науковій діяльності університету. 
Окремі наукові форуми, які готували-
ся раніше, відбулися у дистанційній 
формі, деякі ми перенесли. Так, щоріч-
на конференція професорсько-викла-
дацького складу університету на тему 
“Сучасні напрями розвитку економіки, 
підприємництва, технологій та їх пра-
вового забезпечення”, яка у 2020 р. 
отримала статус міжнародної та заре-
єстрована у МОН, перенесена з травня 
на червень і відбуватиметься, швидше 
за все, у режимі онлайн. Прикро, але 
паралельно перенесено й наукову кон-
ференцію студентів університету. 

У зв’язку із карантином Міністер-
ством освіти і науки України скасова-
но проведення студентських олімпіад. 
Проте, хочу відзначити, що семеро 
наших студентів за результатами 2019-
2020 н.р. стали лауреатами всеукраїн-
ських конкурсів дипломних та студент-
ських наукових робіт. 

Активно до наукової роботи залуча-
ємо іноземних студентів університету. 
Наприклад, студентка спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини” 
Годфрі Естер Чінонсо (Нігерія) взяла 
участь в англомовній науково-прак-
тичній конференції, яка відбулася у 
дистанційній формі на базі Дніпропе-
тровського державного університету 
внутрішніх справ.

У період карантину також активі-
зувалася робота викладачів над публі-
каціями наукових статей у наукоме-
тричних базах та фахових виданнях. 
Збільшилася частка подачі матеріалів 
для участі у конференціях, які прово-
дяться у дистанційному режимі. Про-
довжується видання монографій, під-
ручників та навчальних посібників. 

- Дякуємо за бесіду, пане ректоре. 
Життя триває попри будь-які нега-
разди, і університетське – в тому чис-
лі. В цьому немає сумнівів. Щасти вам 
у всіх планах і задумах!

Провели бесіду
Роман Марценюк та Михайло Мазур
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УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 204 РІЧНИЦІ
З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

6 березня 2020 року відбу лися уро-
чистості з нагоди 204 річниці з часу 
заснування університету.

Після урочистого відкриття заходу 
перед присутніми виступив капелан 
університету, отець Роман (Довгань). 
У вітальному слові священик побажав 
колективу примножувати славні тради-
ції найстарішого торговельно-еконо-
мічного закладу України та Централь-
ної й Східної Європи. 

Після виступу священника з ві-
тальним словом виступив ректор 
університету, професор П. О. Куцик. 
Петро Олексійович відзначив вагомі 
досягнення колективу за минулий на-
вчальний рік і висловив впевненість у 
майбутніх успішних здобутках профе-
сорів, викладачів та студентів закладу 
вищої освіти.

На урочистості завітав міський го-
лова Львова Андрій Садовий. У висту-
пі Андрій Іванович відзначив значення 
закладу в розвитку Львова та Галичи-
ни, а також побажав не зупинятися на 
досягнутому, а впевнено крокувати у 
майбутнє.

Крім того, Андрій Іванович уро-
чисто вручив Подяки міського Голови 
Львова: доценту кафедри товарознав-
ства, технологій і управління якістю 
харчових продуктів Інні Донцовій; до-
центу ка федри маркетингу Наталії Ба-
сій; заступнику завідувача відділу мо-
ніторингу якості освіти та акредитації 
Людмилі Колесник та доценту кафедри 
іноземних мов Досі Дубравській.

За значні успіхи у навчально-вихов-
ній та науковій роботі, суспільно-гро-
мадській діяльності та з нагоди 204-ої 
річниці університету нагороджено: 

Подякою Укркоопспілки дирек-
тора Центру міжнародної освіти 
Т. М. Штанько; 

Почесною грамотою університету: 
доцента кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Т. М. Мединську; доцен-
та кафедри теоретичної та прикладної 
економіки О. О. Перепьолкіну; доцента 
кафедри фінансово-економічної безпе-
ки та банківського бізнесу Н. М. Рущи-
шин; доцента кафедри бухгалтерського 
обліку О. М. Чабанюк; доцента кафе-
дри бухгалтерського обліку М. Ю. Чік; 
старшого викладача кафедри бухгал-
терського обліку, провідного фахів-
ця Інституту економіки та фінансів 
Т. В. Попітіч; доцента кафедри аудиту, 
аналізу та оподаткування О. С. Во-
ронко; старшого викладача кафедри 
фізичного виховання та спорту І. І. Ба-
ховського; завідувача кафедри менедж-
менту, професора О. О. Трут; завідува-
ча кафедри підприємництва, торгівлі 
та логістики, професор І. П. Міщука; 
доцента кафедри цивільного права та 
процесу Р. Є. Гентоша; доцента кафе-
дри теорії держави і права А. Б. Медве-
дя; завідувача кафедри господарського 
права та процесу, доцента Г. Я. Оверко; 
доцента кафедри кримінального права 
та процесу О. В. Сосніну; доцента ка-
федри комп’ютерних наук В. С. Кос-
тирка; доцента кафедри іноземних 
мов В. М. Лисак; провідного фахівця 
навчального відділу І. В. Баженову; 
провідного фахівця наукового відділу 

Х. В. Кузьму; доцента кафедри туриз-
му та готельно-ресторанної справи, 
менеджера по роботі з іноземними 
студентами Ю. Б. Миронова; фахівця 
видавництва Л. Р. Бурдан; коменданта 
навчального корпусу № 1 Л. Я. Уль-
гурську; шеф-кухаря комбінату гро-
мадського харчування Л. В. Крупу; 
головного енергетика С. М. Безеку; 
завідувача господарства Л. П. Мирго-
родець.

Грамотою університету: провідного 
фахівця кафедри економіки, кафедри 
теоретичної та прикладної економіки 
О. В. Караман; професора кафедри ту-
ризму і готельно-ресторанної справи 
Л. І. Гірняк; доцента кафедри товароз-
навства та експертизи в митній справі 
Л. Б. Демидчук; старшого викладача 
кафедри історії і філософії М. А. Піго-
ша; провідного фахівця кафедри теорії 
держави і права та кафедри цивільного 
права та процесу О. Т. Тис; начальника 
відділу інформаційно-комп’ютерного 



5

14 лютого 2020 року в університеті відбулися урочистості з нагоди випуску 
молодих фахівців. Цьогоріч дипломованими фахівцями стали 277 магістрів з 
10-ти спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Святкування розпочалося з благословення молодих фахівців та всіх присутніх 
капеланом університету, отцем Романом. 

З вітальним і напутнім словом до випускників звернувся ректор університету, 
професор П. О. Куцик, висловивши впевненість у перспективності обраних ними 
спеціальностей. Також Петро Олексійович побажав здійснення професійних за-
думів, реалізації творчих планів, достатку та сімейного благополуччя. Випус-
кник закладу 2000 року, керівник управління інвестиційної політики Львівської 
ОДА Роман Матис, з теплотою пригадав власні студентські роки, виголосив сло-
ва вдячності Alma-Mater і запросив “новоспечених” магістрів до активної участі 
в розбудові й зміцненню регіональної та національної економіки.

Символічно, що наступні привітання випускникам прозвучали від їх молод-
ших колег – представників Студради: Олега Бойка, Оле ни Сте цюк, Катерини 
Матківської та Андрія Бондаренка.

Декани факультетів: доцент В. В. Гаврилишин, професор Ю. В. Полякова, 
професор О. С. Котуха і директор Інституту, доцент Т. О. Герасименко привітали 

своїх студентів з успішним захистом магістер-
ських робіт, побажали їм творчої фахової насна-
ги, перспектив у здобутті кар’єри та виголосили 
наказ ректора “Про завершення навчання”. 

Під час оголошення наказу ректором урочис-
то вручено дип ломи з відзнакою 65 магістрам-
випускникам, а також – Грамоти й Подяки за 
активну участь у навчальній, науковій та гро-
мадській роботі.

Під бурхливі овації університетської спіль-
ноти диплом спеціаліста зі спеціальності “Під-
приємництво, торгівля і біржова діяльність” ви-

дано військовослужбовцю ЗСУ, учасникові ООС/АТО Івану Киркошу.
Зі словами радості та щирої подяки до керівництва вишу, викладачів, батьків 

та колег звернулися “винуватці” свята: Єгор Луньов, Маріанна Войтович, Тетяна 
Семерак і Лоретта Солонтай. 

Від професорсько-викладацького колективу 
випускників та колег-викладачів привітав за-
відувач кафедри харчових технологій, професор 
І. М. Ощипко.

Музичним дарунком випускникам та присут-
нім свята стали виступи студентських колекти-
вів художньої творчості університету.

Завершилося свято у кращих традиціях су-
часного європейського студентства – спільним 
святковим фотографуванням та урочистим під-
киданням магістерських головних уборів.

АКТУАЛЬНО

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ
ВИПУСКУ МАГІСТРІВ

забезпечення навчального процесу 
В. А. Раювого; провідного фахівця від-
ділу інформаційного забезпечення та 
підтримки баз даних О. С. Федорову; 
завідувача гуртожитку № 3 Г. Є. Суха-
рину; завідувача гуртожитку № 4 
Ю. Р. Малкуша.

За успіхи в навчанні, активну участь 
в науковій роботі та суспільному житті 
й з нагоди 204-ї річниці університету 
премійовано у розмірі 1500 грн з вру-
ченням диплому і нагруд ного знаку:

- імені Олени Степанів: Шевчук Діа-
ну, Мацуру Наталію, Гончарук Валерію; 

- імені Петра Франка: Стецюк Оле-
ну та Балабух Роксолану.

За успіхи в навчанні, активну участь 
в науковій роботі і суспільному житті 
26 студентів відзначено Грамотою уні-
верситету.

Крім того, студентам вручені іменні 
премії викладачів і кафедр, а також премії 
випускників університету різних років.

Після завершення урочистої час-
тини відбувся святковий концерт за 
участі народної хорової капели “Мрія” 
(художній керівник: Василь Долішній, 
соліст: Микола Стахура); вокального 
чоловічого ансамблю Львівського му-
ніципального хору “Гомін” (художній 
керівник: Руслан Ляшенко); народної 
капели бандуристок “Галичанка” (ху-
дожній керівник: Руслана Дробот, кон-
цертмейстер: Мирослава Медвецька), 
а також гумористичного кабаре-дуету 
“Пан Дзюньо і Пані Мирця” (актори 
театру-студії “НЕ ЖУРИСЬ” – Миро-
слава Сидор і Богдан Рибка).
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ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
З нагоди відзначення Днів науки в університеті та у 

зв’язку із вагомими досягненнями вчених у науковій та 
науково-педагогічній роботі нагороджено:
Почесною грамотою викладачів університету:

• д.е.н., професора, завідувача кафедри економіки Міценко 
Наталію Григорівну;

• д.е.н., професора, завідувача кафедри фінансів, кредиту 
та страхування Черкасову Світлану Василівну;

• к.е.н., доцента, професора кафедри економіки Куцик 
Валентину Ісідорівну;

• д.е.н., доцента, професора кафедри економіки Лупака 
Руслана Любомировича;

• д.е.н., доцента, доцента кафедри теоретичної та при-
кладної економіки Шевчика Богдана Михайловича;

• к.е.н., доцента, професора кафедри бухгалтерського 
обліку Головацьку Світлану Іванівну; 

• к.е.н., доцента, доцента кафедри аудиту, аналізу та опо-
даткування Калайтан Тетяну Вікторівну.

• д.т.н., професора, професора кафедри товарознавства, 
технологій і управління якістю харчових продуктів Лозову 
Тетяну Михайлівну; 

• д.т.н., професора, завідувача кафедри харчових техноло-
гій Ощипка Ігоря Миколайовича;

• д.е.н., доцента, професора кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Мельник Ірину Миколаївну;

• к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи Осінську Оксану Богданівну;

• д.т.н., професора, завідувача кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі Ємченко Ірину Володимирівну;

• д.е.н., доцента, професора кафедри менеджменту Сви-
друк Ірену Ігорівну;

• д.е.н., професора, професора кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики Апопія Віктора Володимировича;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри підприємництва, тор-
гівлі та логістики Олексин Ірину Іванівну;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри підприємництва, тор-
гівлі та логістики Шалеву Олександру Іванівну.

• д.е.н., доцента, професора кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин, декана факультету міжнародних еконо-
мічних відносин та інформаційних технологій Полякову 
Юлію Володимирівну;

• д.е.н., доцента, доцента кафедри міжнародних економіч-
них відносин Яхно Тетяну Петрівну;

• д.е.н., професора, завідувача кафедри маркетингу Дай-
новського Юрія Анатолійовича;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри маркетингу Бойчук 
Інну Володимирівну;

• к.філол.н., доцента, доцента кафедри іноземних мов 
Демчук Наталію Михайлівну;

• старшого викладача кафедри іноземних мов Степанова 
Андрія Валерійовича;

• д.е.н., доцента, доцента кафедри комп’ютерних наук Гу-
дзовату Оксану Олегівну.

• д.ю.н., професора, завідувача кафедри кримінального 
права та процесу Щура Богдана Володимировича;

• д.ю.н., доцента, професора кафедри теорії держави та 
права Подорожну Тетяну Станіславівну.
Грамотою викладачів університету:

• д.е.н., професора, завідувача кафедри фінансово-еконо-
мічної безпеки та банківського бізнесу Копилюк Оксану 
Іванівну;

• к.е.н., професора, завідувача кафедри теоретичної та 
прикладної економіки Ковтуна Олега Івановича;

18-19 червня 2020 року в університеті відбулися Дні 
науки, в рамках яких пройшли наукові конференції, серед 
яких міжнародна науково-практична конференція та 
наукова конференція студентів університету на спіль-
ну тему “Сучасні напрями розвитку економіки, підпри-
ємництва, технологій та їх правового забезпечення”. 
Учасниками наукових заходів подано до друку понад 300 
тез, де розглядалися актуальні для національної еконо-
міки питання, проблеми розвитку сучасних технологій, 
міжнародних економічних відносин, підприємництва, 
маркетингу, менеджменту, обліку й оподаткування та 
правового забезпечення господарської діяльності. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями конференція 
відбулася в онлайн-режимі на платформі ZOOM. У роботі 
конференції взяло участь понад 100 учасників. 

Конференцію відкрив ректор, професор П. О. Куцик, 
який привітав учасників з святом науки в університеті, за-
кликав до плідної наукової дискусії та урочисто зачитав на-
каз про відзначення Почесними Грамотами та Грамотами 
науковців університету з числа науково-педагогічних пра-
цівників та студентів. 

На першому пленарному засіданні “Сучасний стан і пер-
спективи розвитку економіки, обліку та фінансів” було за-
слухано наукові доповіді ректора університету, професора  
П. О. Куцика на тему “Аналіз динаміки основних показників 
національної економіки України за 2010-2019 рр.”; доцента 
Б. М. Шевчика на тему “Культурні змісти економічних сис-
тем”; доцента О. О. Гудзоватої  на тему “Грошово-кредитна 
політика в системі забезпечення фінансової безпеки України” 
та доцента Ю. В. Полякової  на тему “Забезпечення конкурен-
тоспроможності регіонів України на інноваційних засадах”.

На другому пленарному засіданні “Проблеми управлін-
ня процесами забезпечення якості продукції та їх правово-
го регулювання” виступили з науковими доповідями про-
фесор І. Я. Вдовичин на тему “Демократія як інструмент 
руйнування прав і свобод людини”; професор О. О. Трут на 
тему “Концепція управління результативністю організації 
в сучасній парадигмі менеджменту”; доцент А. Б. Медвідь 
на тему “Відповідність законодавчих підстав адміністра-
тивного затримання особи без рішення суду положенням 
Європейської конвенції з прав людини”, а також із спіль-
ною доповіддю “Проблеми безпечності та якості харчових 
продуктів та їх місце в товарознавстві й технології ” висту-
пили доцент О. І. Гирка та професор І. В. Сирохман.

На наступний день учасники конференції продовжили 
роботу у секціях.
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• к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансово-економічної 
безпеки та банківського бізнесу Музичку Олександру Ми-
ронівну;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів, кредиту та 
страхування Чуй Ірину Романівну;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів, кредиту та 
страхування Андрейків Тетяну Ярославівну;

• к.е.н., доцента доцента кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Тучковську Ірину Іванівну;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри маркетингу Балук На-
дію Романівну;

• к.е.н., доцента, доцента кафедри вищої математики і 
кількісних методів Новосад Зоряну Гориславівну;

• к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та процесу 
Фонарюк Олену Юріївну.
Почесною грамотою студентів університету:

• Оласюк Валерію Василівну (бакалавр, спеціальність 
“Економіка”, ОПП “Міжнародна економіка”);

• Грищенка Остапа Володимировича (випускник 2020 р., 
спеціальність “Облік і оподаткування”, ОПП “Облік і опо-
даткування”);

• Тимків Діану Олегівну (бакалавр, спеціальність “Еконо-
міка”, ОПП “Міжнародна економіка”);

• Симовинюк Богдану Володимирівну (випускницю спе-
ціальності  “Економіка”, ОПП “Міжнародна економіка”);

• Сакаля Миколу Миколайовича (випускника спеціаль-
ності “Економіка”, ОПП “Міжнародна економіка”).

• Луньова Єгора Тарасовича (випускник 2019 р., спеціаль-
ність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 
ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”);

• Климів Юлію Андріївну (бакалавр, спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність”, ОПП “Това-
рознавство та експертиза в митній справі”);

• Петригу Назара Олеговича (бакалавр, спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, ОПП 
“Товарознавство та експертиза в митній справі”);

• Олеш Роксолану Андріївну (бакалавр, спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, ОПП 
“Товарознавство та торговельне підприємництво”);

• Топорницьку Софію Андріївну (випускник, спеціаль-
ність “Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”);

• Арзуманяна Давида Варткесовича (магістрант, спеціаль-
ність “Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”); 
Грамотою студентів університету:

• Солонтай Лоретту Іванівну (випускниця 2020 р., спеці-
альність “Облік і оподаткування”, ОПП “Облік і оподатку-
вання”);

• Грінченка Сергія Вікторовича (випускник 2019 р., спеці-
альність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 
ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”);

• Шолопу Христину Ігорівну (випускник 2019 р., спеці-
альність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 
ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”) 

• Бар Регіну Володимирівну (бакалавр, спеціальність 
“Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”);

• Ткачишин Андріану Григорівну (бакалавр, спеціальність 
“Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”);

• Комарницького Артура Ярославовича (бакалавр, спеці-
альність “Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”);

• Павлюк Соломію Богданівну (бакалавр, спеціальність 
“Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”);

• Згурську Анну Олександрівну (випускник, спеціальність 
“Маркетинг”, ОПП “Маркетинг”).

МІЖНАРОДНА НАУКОВО
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
28 квітня 2020 року на базі університету в дистанцій-

ному режимі відбулася II міжнародна науково-практич-
на конференція на тему “Фінансово-економічний розви-
ток України в умовах трансформаційних перетворень”, 
яка проходила під егідою Міністерства освіти і науки 
України. 

Організатор заходу - Інститут економіки та фінансів 
Львівського торговельно-економічного університету. Спі-
ворганізатори - Білоруський торгово-економічний універ-
ситет споживчої кооперації, Вроцлавський економічний 
університет (Польща), Вища економічна школа (Польща), 
Вища соціально-економічна школа в Пшеворську (поль-
ща), Вентспілська вища школа (Латвія), Комратський дер-
жавний університет (Молдова), ДУ “Інститут регіональних 
досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” та Науко-
вий клуб “SOPHUS” ( Україна). 

За результатами конференції опубліковано збірник мате-
ріалів, до якого увійшли дослідження представників 34 за-
кладів вищої освіти України та 8 зарубіжних університетів.

У публікаціях висвітлені питання, які стосуються розви-
тку економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; 
пріоритетів зовнішньоекономічного сектору економіки 
України; інноваційно-інвестиційних засад забезпечення 
економічного зростання; економіко-екологічних засад роз-
витку сучасного суспільства; проблем фінансово-кредитної 
системи держави та обліково-аналітичного забезпечення 
й оподаткування суб’єктів господарювання; системи ме-
неджменту і маркетингу в умовах глобалізації.

ДІАНА ТИМКІВ  ЕКСПЕРТ
З ОЦІНКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Національне Агентство із забезпечення якості ви-

щої освіти реалізовує нову систему акредитації освіт-
ніх програм, базуючись на Європейських стандартах і 
кращих практиках. Ключовим елементом акредитації 
освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої осві-
ти незалежною експертною групою.

Студентка спеціальності “Економіка” Діана Тим-
ків пройшла он-лайн тренінг, успішно здала підсумкове 
тестування та отримала наданий Національним агент-
ством із забезпечення якості вищої освіти через плат-
форму масових відкритих он-лайн курсів Prometheus 
Сертифікат експерта з акредитації освітніх програм.
Виконанню функцій експерта з акредитації освітніх про-
грам (спеціальність “Економіка”) сприятиме досвід участі 
Д. Тимків в організації студентської науково-дослідної ро-
боти в ЛТЕУ, а також у програмі стажування для освітян, 
організованій Польсько-українською фундацією “Інститут 
Міжнародної Ака-
демічної і Наукової 
Співпраці” (IIASC) 
у партнерстві з Ви-
щим Семінаріумом 
Духовним у Варшаві 
(UKSW), Європей-
ським Суспільно-Тех-
нічним Університетом, 
Фундацією АDD та 
Компанією Plagiat.рl.
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ВІЗИТ ДО КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ON LINE ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ СІАНСЬКОГО КОЛЕДЖУ

У період з 11 по 14 січня 2020 року делегація у складі 
ректора, професора П. О. Куцика та директора Центру 
міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько взяла 
участь у Форумі з питань освітньо-культурного обміну 
у м. Ханчжоу (столиця провінції Чжецзян, Китайська 
Народна Республіка). Україну представляли делегації 12 
ЗВО України – зі Львова, Києва та Харкова, а загалом у 
Форумі взяли участь понад 300 осіб.

Ініціатор Форуму – компанія Xipei Education, з якою на-
шим університетом укладена угода про співпрацю (2019 р.). 
Компанія започаткувала новий напрям діяльності із залу-
чення китайських студентів для отримання вищої освіти в 
українських ЗВО. Заплановано, що влітку 2020 року відбу-
ватиметься відбір абітурієнтів за участю викладачів україн-
ських університетів.

Розвиток вищої освіти є пріоритетним напрямом дер-
жавної політики Китаю, в країні започатковано державну 
програму “Один пояс – один шлях”. Як зазначив у своєму 
виступі на Форумі заступник голови Асоціації міжнародної 
освіти провінції Чжецзян Чен Хао, метою програми є підви-
щення якості освіти та фаховості викладачів, розвиток між-
народної академічної мобільності, запровадження новітніх 
технологій навчання, обмін досвідом між університетами.

В контексті інтернаціоналізації для університету є над-
звичайно важливою співпраця з компанією Xipei Education, 
адже вона дозволить започаткувати підготовку студентів з 
КНР освітніх рівнів бакалавр та магістр. На Форумі ректор 
університету, П. О. Куцик презентував університет як за-
клад вищої освіти системи споживчої кооперації України, 
його науково-методичні досягнення та потенціал у сфері 
надання освітніх послуг. 

Слід відзначити, що на форумі відбулися зустрічі та пере-
мовини представників університету з університетами та ко-
леджами м. Ханджоу, які дозволять налагодити в подальшому 
співпрацю з ними, що є позитивним результатом цього візиту.

29 травня 2020 року відбулась on-line зустріч ректора 
університету, професора П. О. Куцика і директора Цен-
тру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько 
з керівництвом Сіанського вищого технічного коледжу 
харчових технологій з Китайської Народної Республіки.

Ініціатор і організатор зустрічі – партнер університету в 
Китаї, компанія Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd.

Під час зустрічі сторони детально розповіли про свої за-
клади освіти. Зокрема, ректор П. О. Куцик розповів про іс-
торію університету, його структуру, освітні професійні про-
грами та відповів на питання китайських колег.

Під час розмови з’ясувалося, що у закладах є однакові 
спеціальності: “Харчові технології” та “Туризм”, а серед 
китайських абітурієнтів є зацікавлення у навчанні в Україні.

Відповідно, китайську сторону зацікавила перспектива 
співпраці з обміну студентами та викладачами. Зокрема, 
вони налаштовані відправляти своїх студентів разом з ви-
пускниками школи в університет для вступу на підготовчі 
відділення та бакалаврські програми.

За результатами переговорів і досягнутих домовленос-
тей між сторонами підписано меморандум про співпрацю.

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
У ЗДІЙСНЕННІ НАБОРУ ГРОМАДЯН КИТАЮ

22 червня 2020 року в режимі відеозв’язку відбулася 
зустріч ректора університету, професора П. О. Куци-
ка і директора Центру міжнародної освіти та співп-
раці Т.М. Штанько з делегацією Китайської Народної 
Республіки у складі: президента компанії Zhejiang Xipei 
Education Technology Co., Ltd Мао Іфей, президента Цен-
тру професійної освіти округу Цзіцзе провінції Хебей Є. 
Цзюнь, директора Центру Ши Цзєнь та інших співро-
бітників вищеназваних організацій.

Під час зустрічі ректор університету детально ознайомив 
з історією найстарішого торговельно-економічного закладу 
вищої освіти України та Центральної й Східної Європи, на-
вчально-методичним забезпеченням навчального процесу, 
традиціями та сучасним потенціалом. Також Петро Олек-
сійович окреслив шляхи можливої співпраці, вказавши 
освітньо-професійні програми для абітурієнтів, які можуть 
зацікавити представників з КНР.

Слід відзначити, що співробітництво з університетом 
викликало велике зацікавлення з китайської сторони.

Відповідно, результатом зустрічі стало підписання угоди 
про співробітництво у здійсненні набору громадян Китай-
ської Народної Республіки для надання освітніх послуг, а 
саме: здобуття вищої освіти, проходження мовної підготов-
ки, стажування та підвищення кваліфікації.
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УЧАСТЬ У ФРАНКОМОВНІЙ ПРОГРАМІ
З УНІВЕРСИТЕТОМ СТРАСБУРГУ

Валерія Гончарук, студентка Інституту економіки та 
фінансів ділиться роздумами щодо свого “карантинного” 
навчання у Франції.

“Дуже задоволена, що мені випала нагода навчатися у 
Франції в Université de Strasbourg. Хочу відзначити, що 
освітня система Франції є дещо інакшою від української. 
Навчальний процес дуже цікавий та неодноманітний.

Заняття відбуваються лише в четвер та п’ятницю та три-
вають 8 годин. Весь інший час відведений для практики на 
підприємстві. Мені сподобалося те, що всі студенти остан-
нього року навчання, здобуваючи ступінь “бакалавра”, по-
винні бути працевлаштовані. Тобто, вони можуть доповню-
вати свої теоретичні знання та реально усвідомлюють яку 
професію обрали. 

Незважаючи на те, що на сьогодні ми перебуваємо в умо-
вах карантину, ми продовжуємо спілкування з викладачами 
в дистанційному режимі. На кожне наступне заняття маємо 
виконати конкретні завдання й надіслати їх у вигляді про-
екту. Всім завданням притаманний практичний характер їх 
застосування.

Беззаперечно, Страсбург – це дуже затишне місто. Це 
одне з ключових міст Європи, оскільки саме тут знаходять-
ся Європейський парламент, Рада Європи та Європейський 
суд з прав людини. У місті добре розвинуте транспортне 
сполучення, однак у багатьох людей в пріоритеті залиша-
ється велосипед. Французи є дуже активною нацією, яка не 
уявляє життя без спорту. Також вони є справжніми поціно-
вувачами своєї культури, мистецтва та моди.

Користуючись нагодою, хочу подякувати ректору уні-
верситету, професору П. О. Куцику за сприяння та орга-
нізацію міжнародного обміну студентами. Особлива вдяч-
ність доценту кафедри іноземних мов Н. М. Демчук, яка 
займалася нашою підготовкою до даного проекту.”

Перші контакти між двома університетами було 
встановлено під час конференції, організованої 
Асоціацією франкомовних університетів у Києві 
у червні 2018 року. 
Наступним кроком стало підписання Угоди про співп-

рацю між університетами Львова та Страсбургу, якою 
передбачено навчання франкомовних студентів ЛТЕУ 
у Франції, а також участь у заходах, організованих 
Університетом Страсбургу. 
Важливо згадати про участь трьох студентів на-

шого університету (Валерія Гончарук, Софія Шевчук, 
Артем Максимів) у літній школі BEST 2019 на базі уні-
верситету м. TIRGU MURES (Румунія), метою якого є 
розвиток духу підприємництва. 
Координаторами даної університетської співпраці є 

професор Інституту технологій Університету Луї Пас-
тера м. SCHILTIGHEIM Жан-Клод Мільйон та доцент 
кафедри іноземних мов університету Наталія Демчук. 
Впродовж 2-го семестру двоє студентів університету 

навчаються у Страсбурзі. 

Софія Шевчук, студентка спеціальності “Міжнародні 
економічні відносини” ділиться роздумами щодо свого “ка-
рантинного” навчання у Франції.

“Навчання у Страсбурзькому університеті відрізняється 
від українського загалом. Сама система навчання у Франції 
побудована за дещо іншою схемою, за принципом так зва-
ної дуальної освіти (études en alternance). Ми навчаємося 
на третьому курсі: це останній рік навчання, еквівалент-
ний нашому четвертому курсу. Заняття тривають по 8 год 
на день два дні на тиждень у четвер та п’ятницю (зазвичай 
відводять 4 год на два предмети), тоді як перший та дру-
гий курси вчяться 4-5 днів на тиждень. Решту часу займає 
стажування на підприємстві, заплановане навчальною про-
грамою. Метод навчання спрямований на дослідження кон-
кретних ситуацій в межах компанії та практичному засто-
суванні знань при розв’язанні відповідних завдань та задач. 

Оскільки ми вивчаємо тут менеджмент та підприємни-
цтво, то всі дані дисципліни спрямовані на підготовку до 
відкриття власного бізнесу або ж працевлаштування у ком-
панії або на підприємстві. 

Через декілька тижнів навчання нас застав карантин, 
проте навчальний процес чудово організовано у формі 
онлайну на дистанційній основі. Загалом місцева універси-
тетська влада добре дбає про забезпечення студентів всім 
необхідним та про їх добробут.”
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

На базі Полтавської державної аграрної академії 
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціалізації “Управління у 
сфері економічної конкуренції”. До участі в конкурсі 
164 студенти із 44 закладів вищої освіти України 
подали 103 студентські наукові роботи.

Підведення результатів Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціалізації “Управ-
ління у сфері економічної конкуренції” відбулося за 
результатами рецензування наукових робіт.

Випускник магістратури спеціальності “Еконо-
міка” Микола Сакаль виборов ІІ місце з науковою 
роботою на тему “Конкурентні переваги підпри-
ємства: стратегічні аспекти їх забезпечення” (на-
уковий керівник: професор кафедри економіки 
Лупак Р. Л.).

На базі Дніпровського національного університету ім. О. Гончара від-
бувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом “Актуальні питання співробітництва з Європейським Сою-
зом”. До участі в конкурсі було подано 60 студентських наукових робіт, 
що відображади здобутки кращих студентських наукових досліджень 
за напрямом європейської інтеграції.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визнала переможцями 
конкурсу та нагородила 18 студентів з 15 закладів вищої освіти України.

Випускниця магістратури університету зі спеціальності “Економіка” 
Богдана Симовинюк та студентка бакалаврату цієї ж спеціальності Вале-
рія Оласюк отримали диплом I ступеня за спільну наукову роботу на тему 
“Тенденції розвитку співпраці України з країнами ЄС” (науковий керівник: 
завідувач кафедри економіки, професор Н. Г. Міценко).

28 квітня 2020 року на базі Хмель-
ницького національного університе-
ту підведено підсумки ІV Всеукра-
їнському конкурсі дипломних робіт 
студентів вищих навчальних закла-
дів освіти зі спеціальності “Марке-
тинг”. Слід відзначити, що на кон-
курс подано 173 дипломні роботи з 36 
закладів вищої освіти України.

За рішенням конкурсної комісії Ди-
пломом І ступеня відзначено дипломну 
роботу магістра університету Софію 
Топорницьку на тему “Обґрунтування 
елементів комплексу маркетингу го-
тельного підприємства” (науковий ке-
рівник: завідувач кафедри маркетингу, 
професор Дайновський Ю. А.).

4 червня 2020 року на базі Одеського на-
ціонального політехнічного університету 
відбулося підведення підсумків Всеукраїн-
ського конкурсу дипломних робіт зі спеці-
альності “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” за ступенем вищої 
освіти “магістр”. Слід відзначити, що у 
конкурсі взяли участь 146 робіт магістрів 
та 23 роботи бакалаврів з провідних за-
кладів вищої освіти України. 

 
!

 !
 
  

За результатами оцінювання конкурсною 
комісією Дипломом І-го ступеня відзначе-
но дипломну роботу магістра університету 
(ОПП “Товарознавство та комерційна діяль-
ність”) Єгора Луньова на тему “Організація 
роботи суб’єкта торговельного підприємни-
цтва у сфері обігу продукції бджільництва 
та шляхи її удосконалення” (науковий ке-
рівник: завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики, професор Міщук І. П.).

На базі Харківського державного 
університету харчування та торгівлі 
відбувся ІІ тур Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
зі спеціалізації “Економіка та управ-
ління у сфері торгівлі”. 

На розгляд галузевої конкурсної ко-
місії було подано 74 студентських на-
укових роботи від 86 учасників. Слід 
відзначити, що на конкурс подано на-
укову роботу студентки університету 
спеціальності “Економіка” Діани Тим-
ків на тему “Таксономічна оцінка роз-
витку кооперативної торгівлі в Україні” 
(науковий керівник: завідувач кафедри 
економіки, професор Н. Г. Міценко).

За результатами конкурсу, Діана 
Тимків виборола ІІ місце та отримала 
Диплом II ступеня.
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23 квітня 2020 року на базі Хар-
ківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету було 
проведено Всеукраїнський конкурс 
дипломних робіт студентів закладів 
вищої освіти зі спеціалізації “Еконо-
міка підприємства” (“Економіка”) за 
ступенями вищої освіти “бакалавр” 
та “магістр”.

На підставі відкритого обговорення 
та оцінювання дипломних робіт кон-
курсна комісія вирішила визнати серед 
переможців випускницю магістратури 
спеціальності “Економіка” Богдану 
Симовинюк та нагородити її дипломом 
I ступеня за дипломну роботу на тему 
“Тенденції розвитку співпраці України 
з країнами ЄС (науковий керівник: за-
відувач кафедри економіки, професор 
Н. Г. Міценко).

30 квітня 2020 року на базі ДУ 
“Житомирська політехніка” підведе-
но підсумки всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спе-
ціалізації “Підприємництво”. 

За результатами конкурсу, Дипло-
мом І ступеня нагороджений випус-
кник магістратури університету спе-
ціальності “Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність” Єгор Луньов, 
а Грамотою – студентка магістрату-
ри цієї ж спеціальності Юлія Бас за 
спільну наукову роботу на тему “Тор-
говельне підприємництво у сфері обі-
гу продукції бджільництва” (науковий 
керівник: д.е.н., завідувач кафедри під-
приємництва, торгівлі та логістики, 
професор І. П. Міщук).

На базі Київського національного 
торговельно-економічного універси-
тету відбувся ІІ тур Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових 
робіт з товарознавства. До участі 
в конкурсі наукові роботи подали 96 
студентів із 29 закладів вищої освіти 
України. 

За результатами конкурсу, студентка 
університету спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяль-
ність” Юлія Климів нагороджена Ди-
пломом ІІІ ступеня за наукову роботу 
на тему “Товарознавчі дослідження 
споживних властивостей і якості нових 
вафель” (науковий керівник: професор 
кафедри товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових продуктів 
Лозова Т. М.).

УЧАСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ
НАУКОВО ПРАКТИЧНІЙ

КОНФЕРЕНЦІЇ
9 квітня 2020 року іноземна студентка університету 

спеціальності “Міжнародні економічні відносини” Годфрі 
Естер Чінонсо (Нігерія) прийняла участь в англомовній 
науково-практичній конференції “Молодь і світова співп-
раця”, яка відбулася у дистанційній формі на базі Дніпро-

петровського державного 
університету внутрішніх 
справ.

Під керівництвом до-
цента кафедри туризму та 
готельно-ресторанної спра-
ви Миронова Ю. Б. сту-
дентка підготувала та пред-
ставила наукову доповідь 
на тему “Problems Facing 
International Economic 
Integration in Developing 
Countries” (“Проблеми 
міжнародної економічної 
інтеграції в країнах, що 
розвиваються”).

На базі Національної 
академії статистики, 
обліку та аудиту відбув-
ся Всеукраїнський кон-
курс студентських нау-
кових робіт з галузі знань 
та спеціальності “Об-
лік та оподаткування”, 
в якому взяли участь 118 
студентських наукових 
робіт від 127 авторів із 
66 закладів вищої освіти 
України. 

Серед учасників – на-
укова робота студента 
університету Остапа 
Грищенка на тему “Об-
ліково-інформаційне за-
безпечення управління 
витратами на досліджен-
ня і розробки” (науковий керівник: професор кафедри бух-
галтерського обліку П. О. Куцик).

У зв’язку з карантинними заходами підведення підсум-
ків конкурсу відбулося за результатами рецензування робіт. 

За рішенням конкурсної комісії Остап Грищенко зайняв 
ІІ місце та отримав Дипломом ІІ ступеня.
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ОБГОВОРЕНО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УЧАСТЬ У РОБОТІ ФОРУМУ
“ЖІНКА В НАУЦІ  2020”

10 лютого 2020 року представники університету від-
відали форум “Жінка в науці - 2020”, який проходив у 
Львівському будинку вчених та був приурочений до Всес-
вітнього дня жінок та дівчат в науці. 

Наукову спільноту університету заході представляли 
ректор, професор Куцик П. О., доцент кафедри фінансів, 
кредиту та страхування Мединська Т. В., голова товариства 
молодих вчених, доцент Перепьолкіна О. О. та декан фа-
культету МЕВ та ІТ, професор Полякова Ю. В.

Мета форуму – пропагування важливості та підтримка 
повного і рівного доступу жінок й дівчат до науки, а також 
забезпечення гендерної рівності і розширення прав і мож-
ливостей жінок і дівчат. 

Під час панельних дискусій Форуму виступили провід-
ні жінки-науковці Західної України, які наголосили, що 
сьогодні жінка-науковець 
тримає інтелектуальну пере-
дову, працює над тим, щоб 
перетворити Україну з сиро-
винної бази на країну пере-
дових технологій. 

В межах роботи Форуму 
були відзначені Грамотами 
та Подяками провідні жін-
ки-науковці, зокрема подяку 
Західного наукового центру 
МОН України отримала де-
кан факультету МЕВ та ІТ, 
професор Полякова Ю. В. 

ЗАСІДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ НТШ В УКРАЇНІ 

17 лютого 2020 року на базі університету відбулося 
засідання “круглого столу” на тему “Великі питання 
малих та середніх аудиторських фірм”, у роботі якого 
взяли аудитори міста Львова та викладачі, які є серти-
фікованими аудиторами: професор П. О. Куцик та до-
центи О. М. Чабанюк і М. Ю. Чік.

Модератор засідання – член Ради АПУ М. В. Романюк.
На форумі учасники обговорили перспективи розвитку 

аудиторської діяльності в Україні. Розглянули вимоги до 
формування аудиторського висновку та звіту відповідно 
до законодавства. Аудиторами акцентовано увагу на осо-
бливості складу робочих документів аудитора, внутрішніх 
Положень аудиторської фірми з метою підвищення якості 
роботи.

Крім того, на засіданні підписано угоду про співпрацю 
між Львівським торговельно-економічним університетом 
та Аудиторською палатою України.

5 березня 2020 року в університеті відбулося засідан-
ня Економічної комісії в межах XXXI наукової березневої 
сесії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. На-
уковий захід присвячений 170-річчю з дня народження 
видатного українського економіста-новатора, засновни-
ка наукової школи фізичної економії доктора Сергія По-
долинського. У засіданні взяли участь члени Економічної 
комісії НТШ, представники професорсько-викладацького 
складу, аспіранти та студенти університету, а також 
гості з інших навчальних закладів та наукових установ. 

Засідання розпочав заступник голови Наукового товари-
ства ім. Шевченка в Україні, професор Олег Шаблій, який 
наголосив, що науковий захід присвячено пам’яті непере-
січного українського вченого, який, випереджаючи свій 
час, здійснив визначний внесок у світову економічну науку. 

Голова Економічної комісії, ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик виголосив доповідь на тему “Принципи 

фізичної економії Подолинського-Руденка і цивілізаційна 
еколого-економічна перспектива”, у якій окреслив життє-
вий шлях Сергія Подолинського, його світогляд і вчення 
про енергетичну економіку і соціоетногігієну. 

Професор Богдан Шевчик у своїй доповіді розкрив пер-
спективи становлення моделі економіки майбутнього в 
Україні на засадах ідей Сергія Подолинського. 

Дійсний член НТШ, проректор з навчально-вихов-
ної роботи університету, професор Степан Гелей у своїй 
промові наголосив на важливості вивчення історії еко-
номічного розвитку нашого краю і ознайомив присут-
ніх із своїм дослідженням “Економіка Львова у другій
половині XVII ст.”. 

Також на засіданні свої дослідження на актуальні еко-
номічні теми презентували вчені університету: Христи-
на Кузьма (“Облікова політика підприємств кооперації 
і торгівлі”), Олена Перепьолкіна (“Вплив монетарної 
політики на розміщення заощаджень домогосподарств 
України”), Ірина Чуй (“Фіскальна результативність доход-
но-прибуткових податків”), Сергій Семів (“Концептуаль-
ні засади та сучасні принципи розвитку кооперативного 
сектора економіки”). 

Завершилося засідання презентацією монографії Богда-
на Шевчика “Вплив соціокультурної сфери національної 
економіки на економічний розвиток: теоретико-методоло-
гічні основи”.

У завершальному слові голова Економічної комісії, про-
фесор П. О. Куцик наголосив на необхідності подальшої 
популяризації ідей Сергія Подолинського у наукових публі-
каціях і закликав присутніх поширювати ідеї українського 
вченого у навчальному процесі. 
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ЛЕКЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ

26 лютого 2020 року для студен-
тів спеціальності “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність” 
проведено виїзне заняття з дисциплі-
ни “Товарознавство харчових продук-
тів. Розділ “Фруктоовочеві товари” 
на базі ТзОВ РСП “Шувар”.

Голова наглядової ради ТзОВ РСП 
“Шувар” Роман Федишин ознайомив 
студентів із можливостями втілення 
стартапів на базі ринку. Окреслив за-
вдання та інструменти, які необхідні 
для запуску власного ефективного про-
екту з максимальним прибутком.

Після цього, доцентом кафедри то-
варознавства, технологій і управління 
якістю харчових продуктів І. В. Дон-
цовою прочитано лекцію на тему 
“Цитрусові фрукти”. 

Також на базі підприємства, від-
булося лабораторне заняття, на якому 
студенти мали можливість ідентифіку-
вати помологічні сорти мандаринів за 
натуральними зразками.

26 лютого 2020 року в університеті відбулася лекція з 
дисципліни “Фінанси” на тему “Фінанси домогосподарств 
як складова фінансової системи держави”, яку провів фі-
нансовий консультант – провідний фахівець міжнародної 
компанії OVB Allfi nanz Ukraine Володимир Крупка.

Лекція проведена для студентів спеціальностей: “Фінан-
си, банківська справа та страхування”, “Облік та оподатку-
вання”, “Міжнародна економіка” та “Маркетинг”.

У лекції висвітлені проблеми низької фінансової грамот-
ності населення, значну увагу зосереджено на механізмах і 
практиках управління сімейним бюджетом та особистими 
фінансами, формах заощаджень та інструментах форму-
вання пасивного доходу.

Після викладеного матеріалу студенти мали змогу зада-
ти питання та взяти участь в обговоренні сучасних проблем 
у сфері управління персональними фінансами.

3 березня 2020 року студенти спеціальності “Менеджмент” разом із до-
центом кафедри менеджменту Н. Є. Кудлою в межах вивчення практичних 
аспектів навчальної дисципліни “Адміністративний менеджмент” відвіда-
ли Центр надання адміністративних послуг Личаківського району.

Мета навчально-практичного візиту – ознайомлення з функцією планування у 
сфері надання адміністративних послуг. 

За інформацією адміністратора Ірини Крайнік, планування роботи у ЦНАПі 
відбувається завдяки використанню комп’ютерних програм, положень та вну-
трішніх правил. Для уникнення черг та часу очікування на надання послуг запис 
громадян здійснюється в оn-line режимі або через термінал, який має обмежений 
доступ, що дозволяє ефективно планувати роботу персоналу.

ДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ЦНАПу

ДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ
НА РИНКУ “ШУВАР”

“АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДІАЛОГ” НАБУ ТА 
УАС ЗА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

18 червня 2020 р. Національним 
антикорупційним бюро України 
(НАБУ) та Українською асоціацією 
Студентів (УАС), за активного спри-
яння студентських рад Львівських 
закладів вищої освіти, в онлайн-ре-
жимі відбувся спільний інформацій-
ний захід “Антикорупційний діалог”.

Спікери заходу – директор Львів-
ського територіального управління 
НАБУ Тарас Лопушанський та пре-
зидент УАС Андрій Калінін. Модера-
тор – провідний фахівець Львівського 
територіального управління НАБУ 
Мар’яна Охримович.

Університет представляли члени 
Студентської ради – Олег Бойко, Мак-
сим Юрчук, Андрій Бондаренко, Ан-
дрій Панасюк, Анна Ковбель та Кате-
рина Матківська.

У виступі директор Львівського 
НАБУ ознайомив учасників зустрічі 
з результатами діяльності бюро, мож-
ливостями, умовами та перевагами 

працевлаштування, масштабами ро-
боти детективів бюро, відповів на чи-
сельні питання студентів. Акцент було 
зроблено на готовності спілкування з 
молоддю щодо спільних дій з метою 
зменшення рівня корупції в країні.

На завершення зустрічі, між учас-
никами проведено інтерактивну гру-
вікторину на платформі “Kahoot”, за 
результатами якої переможці, в тому 
числі представники університету 
О. Бойко та А. Панасюк, відзначені 
призами від керівництва ЛТУ НАБУ.
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ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ
В КОМФОРТІ ВЛАСНОГО БУДИНКУ

17 березня 2020 року студенти спеціальності “Туризм” разом з доцентом 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Іриною Тучковською з дис-
ципліни “Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності (Частина ІІ 
“Організація екскурсійної діяльності”)” відвідали віртуальну навчально-піз-
навальну екскурсію “Google Arts & Culture”. 

Під час екскурсії студенти побували у Musée d’Orsay (м. Париж) та галереї 
Уффізі (м. Флоренція). 

На завершення заняття, учасники поділилися роздумами та враженнями у дис-
танційному курсі при виконанні завдання на тему “Особливості проведення різ-
них видів екскурсій”.

ОN LINE ЗУСТРІЧ З ФАХІВЦЕМ ДПС УКРАЇНИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

20 травня 2020 року для студентів спеціальності “Фіскальне та митне
адміністрування” на запрошення гаранта освітньої програми доцента 
кафедри фінансів, кредиту та страхування Мединської Т. В. в межах 
дуальної освіти з дисципліни “Теорія та історія оподаткування” проведено 
оn-line зустріч працівником відділу податків і зборів з юридичних осіб 
Галицького управління ГУ ДПСУ у Львівській області (випускник університету) 
Ярославом Трумко.

Студенти мали можливість ознайомитися з організацією діяльності, основни-
ми завдання та функціями системи органів ДПС у Львівській області, особли-
востями реорганізації та модернізації ДПС України в умовах євроінтеграції. 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

ПОГЛЯД ПРАКТИКА НА КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

26 травня 2020 року в університеті відбулося онлайн засідання круглого 
столу на тему “Соціальна відповідальність держави, суб’єктів бізнесу та 
кожного з нас під час пандемії коронавірусу”, в якому взяли участь магістран-
ти спеціальностей “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа і 
страхування, “Маркетинг”, “Готельно-ресторанна справа”, “Підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність” та “Менеджмент”. 

Модератор заходу – завідувач кафедри економіки, професор Н. Г. Міценко.
Під час засідання розгорнулася активна дискусія з питань соціально відпо-

відальної поведінки держави та державних інституцій, територіальних громад, 
підприємств та інших господарюючих суб’єктів, населення в умовах боротьби з 
коронавірусною інфекцією. 

Також, учасники круглого столу обговорили соціальну відповідальність уні-
верситету та здобувачів вищої освіти в карантинних умовах освітнього процесу.

27 травня 2020 року у режимі Zoom-конференції відбулося заняття із за-
лученням спеціаліста з фінансово-економічної безпеки (м. Хмельницький), 
к.е.н., доцента Ірини Григорівни Кеменяш (випускниця ЛТЕУ) з дисципліни 
“Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки” для магістрів спе-
ціальності “Менеджмент” ОПП “Управління фінансово-економічною без-
пекою” та ОПП “Менеджмент”. Слід відзначити, що захід відбувся на за-
прошення доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 
бізнесу Рущишин Н. М. 

Інноваційний підхід до викладання даної дисципліни дав змогу студентам 
отримати знання з питань організації та управлінням фінансово-економічною 
безпекою. 

Участь у конференції також взяли завідувач кафедри кафедри фінансово-еконо-
мічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І. та доцент цієї ж 
кафедри Музичка О. М. Крім того, до даного заходу були залучені студенти спе-
ціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” з метою ознайомлення з 
організацією системи фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Проведений захід дав змогу студентам отримати вичерпні відповіді на всі 
поставлені запитання.
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CHEF NEWS ВІД ПРАКТИКІВ
26 травня 2020 року студенти спеціальності “Готельно-ресторанна спра-

ва” разом із старшим викладачем кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи Полотай Б. Я., в межах дуальної освіти з дисципліни “Кухні народів 
світу”, взяли участь Zoom-конференції “CHEF NEWS” на тему “Незвичне 
поєднання продуктів”. 

КУХНІ НАРОДІВ СВІТУ ВИВЧАЛИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПРАКТИКІВ

9 червня 2020 року студенти спеціальності “Готельно-ресторанна спра-
ва”, разом з старшим викладачем кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи Б. Я. Полотай, в межах дуальної освіти з дисципліни “Кухні народів 
світу”, взяли участь в Zoom-конференції “Літні десерти”. 

Доповідачі конференції: засновник школи кондитерського мистецтва 
“Солодкий Світ”, автор першої навчальної програми в Україні по низькокало-
рійним десертам, експерт кондитерської галузі в напрямку французької та іта-
лійської випічки, декорування кондитерських виробів Марина Іванченко; шеф-
кондитер, викладач Кулінарної Академії, почесний член Асоціації шеф-кухарів 
України Анна Семеновська; міжнародний шеф-кондитер консультант, учасник 
чемпіонату світу з шоколадного мистецтва “Mondial Des Arts Sucrés 2016” Олек-
сандр Бражевський; експерт по здоровому харчуванню Ігор Лаврешін.

Також, під час заняття проведено майстер-клас від члена Асоціації шеф-
кухарів України Микити Розумного з приготування десертів.

ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
3 червня 2020 року у режимі Zoom-конференції від-

булося заняття з дисципліни “Інвестиційний менедж-
мент” із залученням заступника голови Залізничної 
районної адміністрації Львівської міської ради з соціаль-
но-економічних та гуманітарних питань Ірини Іллівни 
Матюшиної (випускниці ЛТЕУ) для магістрів освіт-
ньо-професійних програм: “Фінанси, банківська справа 
та страхування”, “Управління фінансово-економічною 
безпекою” та “Менеджмент”. Захід відбувся на запро-
шення доцента кафедри фінансово-економічної безпеки 
та банківського бізнесу Н. М. Рущишин. 

Слід відзначити, що активну участь у конференції взя-
ли завідувач кафедри, професор О. І. Копилюк та доцент 
О. М. Музичка. Також, до заходу були залучені студенти 
бакалаврату спеціальності “Фінанси, банківська справа та 
страхування”. 

Під час заняття учасники ознайомилися з особливостя-
ми фінансування та реалізації інвестиційних проектів За-
лізничною районною адміністрацією ЛМР. 

Проведений захід дав змогу поглибити знання з питань 
організації та управління інвестиціями на рівні адміністра-
тивного району м. Львова. 

Крім того, конференція-дискусія дозволила студентам 
отримати відповіді на запитання щодо актуальних проблем 
інвестиційного розвитку м. Львова. 

Спікери конференції: бренд-шеф 
грузинського ресторану в Києві 
“Хмелі-сунелі” Михайло Авсаджаніш-
вілі, шеф-кухар ресторану “FABIUS” 
(м. Київ), випускник Французької ку-
лінарної школи Ferrandi Євген Грібенік 
і шеф-кухар з Санкт-Петербурга, ви-
кладач кулінарної школи SVCH-School 
Олександр Жеребцов. 

Доповідачі розповіли про техніки, 
які використовують у приготування 
страв, а також незвичне поєднання 
продуктів.

На завершення конференції, про-
ведено майстер-клас від шеф-кухаря 
ресторану GYMMAXX Сергія Супру-
на з приготування рапанів на подушці 
з яблучного пюре.



16 16АКТУАЛЬНО

ВОЛОНТЕРСТВО
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
З 01 квітня по 01 травня 2020 року 

студенти спеціальності “Туризм” 
разом із доцентом кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Іри-
ною Тучковською за сприянням Цен-
тру допомоги Української Волонтер-
ської Служби надавали волонтерську 
допомогу всім потребуючим. 

Слід відзначити, що за даний період 
студенти-волонтери отримували дзвін-
ки від потребуючих, допомагали осо-
бам з інвалідністю та усім хто залиша-
ли свої заявки on-line.

УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
МОДЕЛІ КОНГРЕСУ США

СТАРТ ШКОЛИ ЗАКОНОДАВЦЯ

Студенти університету спеці-
альності “Право” Панасюк Андрій, 
Думич Ірина, Бачинський Святослав, 
Сірко Катерина, Вшивців Ігор, Мацу-
ра Наталія, Немченко Олександра, 
Литвиненко Володимир увійшли до 
складу 150 кращих студентів Украї-
ни і отримали нагоду представляти 
молодь на ІІ Всеукраїнській моде-
лі Конгресу США, який відбувався в 
Києві та проходив у Верховній Раді 
України, Жовтневому палаці та 
Клубі Кабінету Міністрів України.

1-2 лютого 2020 року на базі уні-
верситету вперше у Львові відбулася 
“Школа Законодавця” в рамках якої 
учасники відтворили роботу Верхо-
вної Ради України. Слід відзначити, 
що участь у форумі взяли не лише 
львів’яни, але й молодь зі всієї Захід-
ної України.

Захід відкрили вітальними словами: 
народний депутат України IX скликан-
ня Наталія Піпа; заступник міського 
голови Львова Андрій Москаленко та 
декан юридичного факультету, профе-
сор Олександр Котуха.

Після вітальних слів, організатори 
ознайомили учасників про основні по-
літичні ідеології та розпочали роботу в 
Комітетах (комітет легалізації медич-
ного канабісу (голова комітету Олек-
сандр Немченко) та комітет з питань 
цифрової трансформації (голова комі-
тету Андрій Панасюк). 

Робота в комітеті легалізації медич-
ного канабісу для учасників виявилася 

напруженою, адже не всі представники 
підтримували дану ідею. Тому кожна 
стаття законопроекту давалась не про-
сто. Але навівши безліч аргументів, 
все таки вдалося домовитися. В під-
сумку на загальному засіданні законо-
проект прийнято.

Робота Комітету з питань цифрової 
трансформації пройшла не менш ціка-
во. Протягом 2-ох днів між учасника-
ми відбулися дебати щодо можливості 
запровадження системи електронного 
голосування в Україні. В результа-
ті, врахувавши фінансову складову, 
питання безпеки, доступності, зруч-
ності, врахувавши інтереси людей з 
обмеженими можливостями, Комітет 
вирішив проголосувати за запрова-
дження електронного голосування на 
наступних чергових виборах Прези-
дента України. На загальному засідан-
ні наш законопроект був підтриманий 
більшістю голосів.

МІЖНАРОДНЕ 
СТАЖУВАННЯ

Протягом 2 семестру 2019-2020 на-
вчального року доцент кафедри то-
варознавства та експертизи в митній 
справі Наталія Попович та аспірант 
цієї ж кафедри, провідний фахівець 
сектору власної безпеки відділу влас-
ної безпеки та внутрішнього аудиту 
Державного науково-дослідного екс-
пертно-криміналістичного центру 
МВС України) Ярослав Заяць про-
йшли міжнародне стажування в рам-
ках програми “Вимоги REACH для 
ринків Східної Європи” на базі Науко-
во-дослідної мережі Інститут шкіряної 
промисловості у м. Лодзь (Республіка 
Польща).

За результатами стажування учасни-
ки отримали міжнародні сертифікати.

В рамках Конгресу працювало 6 комітетів, які опрацьовували проблемні пи-
тання та складали законопроєкти. Зокрема, Панасюк Андрій, Бачинський Свя-
тослав, Вшивців Ігор працювали в Аграрному комітеті, де вирішували питан-
ня зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Думич Ірина, Мацура Наталія, Сірко Катерина працювали в комітеті з питань 
судової влади, де вирішували питання легалізації застосування Канабісу в ме-
дичних цілях. Немченко Олександр працював в комітеті з питань збройних сил, 
де займався реформуванням строкової служби в Україні. Литвиненко Володи-
мир працював в комітеті з питань природних ресурсів, де був одним із авторів 
законопроєкту “Про охорону лісів”.
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ЗУСТРІЧ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ

ON LINE ЗУСТРІЧ РЕКТОРА У МЕРЕЖІ INSTAGRAM

26 лютого 2020 року в університеті від-
булася зустріч студентів спеціальності 
“Право” з народним депутатом України 
ІХ скликання Святославом Юрашем.

Учасники зустрічі обговорили міжнарод-
ну та міжпарламентську співпрацю, земель-
ну реформу, цінності суспільства, про рух 
в ЄС та НАТО, державну мову, криміналь-
ні справи проти Федини С. та Звіробій М., 
можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів 
України, про феномен Президента України 
Володимира Зеленського та ще безліч ціка-
вих та актуальних питань.

1 червня 2020 року у “прямому ефірі” відбулася on-line 
зустріч ректора університету, професора П. О. Куцика у 
соціальній мережі Instagram зі студентами, викладача-
ми та абітурієнтами. Захід організовано й проведено за 
ініціативи та участі Студентської ради закладу.

В режимі реального часу чисельна аудиторія (студенти, 
викладачі, співробітники, абітурієнти та їх батьки) мала 
змогу отримати відповіді на широке коло питань, які сто-
сувалися особливостей організації навчального процесу і 
проведення вступної кампанії у “карантинний” та “постка-
рантинний” періоди.

Найбільше зацікавлення у студентів університету викли-
кали особливості проведення сесії і кваліфікаційних іспи-
тів у дистанційному режимі.

Майбутнім абітурієнтам і їх батькам ректор надав ви-
черпні відповіді про особливості й терміни проведення 
вступної кампанії 2020 року, переваги здобуття вищої 
освіти на спеціальностях університету. 

На завершення заходу, професором П. О. Куциком 
анонсовано подібні онлайн-зустрічі з деканами та колек-
тивами факультетів й провідних структурних підрозділів 
університету.

УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У квітні 2020 року в університеті відбулася акредита-

ційна експертиза ОПП “Готельно-ресторанна справа”, 
за якою здійснюється підготовка здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
“Готельно-ресторанна справа”.

Акредитація здійснювалася Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти України і передбачала 
оцінювання якості освітньої програми “Готельно-ресто-
ранна справа” та освітньої діяльності університету за цією 
програмою на предмет досягнення заявлених у програмі 
результатів навчання відповідно до визначених критеріїв. 

Проведенню експертизи передувала кропітка підготовча 
робота керівництва, відділу моніторингу якості освіти та 
акредитації й інших структурних підрозділів університету, 
так і випускової кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи. 

Відповідно до програми візиту експертної групи, який 
проводився з використанням технічних засобів відеозв’язку 
22-24 квітня 2020 р., були організовані зустрічі з ректором, 
професором Куциком П.О., першим проректором, професо-
ром Барна М.Ю., гарантом освітньо-професійної програми, 
професором Гірняк Л.І, працівниками університету, здобу-
вачами вищої освіти, що навчаються на цій програмі, а та-
кож з випускниками та роботодавцями. Щодо здобувачів, 
роботодавців та випускників, які є ключовими стейкхол-
дерами, то ними було відзначено, що зміст ОПП “Готель-
но-ресторанна справа” повною мірою відповідає заявле-
ним програмним результатам навчання, задовольняє їх 
професійні інтереси та створює необхідні передумови для 
майбутнього працевлаштування. Випускники підкреслили 
належну якість освітньої діяльності університету, яка до-
зволила їм стати конкурентоспроможними на ринку праці. 

Серед роботодавців на зустрічах були присутні представ-
ники таких готельно-ресторанних підприємств, як ресторан 

“MonChef”, готель LH Hotel&SPA, готель “Дністер”, ресто-
ран “Єрусалим”, апартготель “Контрабас”. Всі вони одно-
стайно підтвердили свою зацікавленість у випускниках цієї 
ОПП, яка реалізується в університеті, та своє безпосереднє 
залучення до процесу, розробки, моніторингу і перегляду 
програми, інших процедур забезпечення її якості. 

Комісією відзначена наявність елементів зразковості та 
інноваційності освітньо-професійної програми у контексті 
формування матеріально-технічного забезпечення (наяв-
ність спеціалізованих лабораторій, навчальних аудиторій 
“Готельний номер”. “Банкетна зала”, “Барна справа”, сту-
дентського відпочинкового простору, їдальні), впроваджен-
ня інклюзивної освіти та реалізації права на навчання для 
осіб із особливими освітніми потребами, а також можливос-
ті отримання допомоги щодо захисту прав учасників освіт-
нього процесу від освітнього омбудсмена університету.

За результатами акредитаційної експертизи експертна 
група прийняла рішення, що освітня програма “Готельно-
ресторанна справа” за критеріями “Освітнє середовище та 
матеріальні ресурси” і “Прозорість та публічність”  відпо-
відає рівню “А” (має інноваційний/взірцевий характер), а 
за іншими – рівню “В” (освітня програма та освітня діяль-
ність за цією програмою загалом відповідають визначено-
му критерію з недоліками, що не є суттєвими). 

Відповідно, 16 червня 2020 року  Президією Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято 
рішення про акредитацію освітньо-професійної програми 
“Готельно-ресторанна справа” для здобувачів першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти терміном на наступні 5 років.

Слід відзначити, що крім позитивного результату, уні-
верситет отримав досвід проведення акредитаційної екс-
пертизи в новому форматі, який в подальшому дасть змогу 
підвищити якість освітнього процесу у підготовці конку-
рентоспроможних фахівців.
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ІНТЕРАКТИВНИЙ АНГЛОМОВНИЙ СЕМІНАР ТРЕНІНГ

СЕМІНАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Міжнародний освітньо-методич-
ний центр “Dinternal Educational”, компанія “Dinternal 
Books – Львів” (директор компанії Світлана Малетич) 
та кафедра іноземних мов (завідувач кафедри, доцент На-
талія Ковалик), в рамках підписаного Меморандуму про 
співпрацю з Львівським торговельно-економічним універ-
ситетом, організували та провели масштабний освітній 
захід в університеті – навчально-методичний семінар для 
вчителів англійської мови західного регіону України “Top 
Quality Teaching / Навчаємо англійської за вищою якістю”. 

Офіційним доповідачем семінару був старший методист 
Міжнародного освітньо-методичного центру “Dinternal 
Educational”, викладач англійської мови (кваліфікація 
DELTA) Кріс КІРБІ (Chris KIRBY), який зосередив свою 
увагу на сучасних автентичних ресурсах вивчення англій-
ської мови для учнів старших класів. Основним завдан-
ням проведеного навчально-методичного семінару було 
не лише розкрити теоретичні засади успішного вивчення 
англійської мови, а й показати практичні напрацювання у 
сфері освіти нового покоління. 

До слова, понад 400 вчителів англійської мови взяли 
участь у задекларованому освітньому заході, які представ-
ляли західні регіони України, а саме: Львівську, Волинську, 
Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Закарпат-
ську області.

В рамках семінару вчителі шкіл мали можливість не 
лише ознайомитися та придбати навчально-методичну 
літературу видавництва “Pearson”, а й поспілкуватися зі 
студентами та викладачами нашого університету про мож-
ливості та переваги навчання у Львівському торговельно-
економічному університеті.

4 лютого 2020 року в університетів відбувся інтер-
активний англомовний семінар-тренінг на тему “Ви-
вчення англійської мови у форматі Blended Learning: 
нові можливості та перспективи”, для викладачів, 
що викладають англійську мову в університеті, який 
організовано кафедрою іноземних мов (завідувач кафе-
дри: доцент Наталія Ковалик) у співпраці з компанією 
Dinternal Education Lviv (директор Світлана Малетич; 
методист-консультант по вищих навчальних закла-
дах компанії Dinternal Education Lviv Ірина Карамише-
ва) та Лондонською школою англійської мови у Львові 
(директор Том Бартон).

Мета заходу – ознайомити викладачів англійської мови 
університету з особливостями застосування методики 
Blended Learning при вивченні іноземної мови у вищій щколі. 

Теоретичну частину семінару провів директор Лондон-
ської школи англійської мови у Львові Том Бартон, який в 
інтерактивно-пізнавальній формі познайомив присутніх з 
сучасними освітніми технологіями, які застосовуються при 
вивченні англійської мови. 

Програма практичної частини тренінгу, яку провела ме-
тодист-консультант по вищих навчальних закладах компа-
нії Dinternal Education Lviv Ірина Карамишева, була вибу-
дувана на прикладі нового базового підручника Speak Out 
із застосуванням онлайн платформи від компанії Pearson 
MyEnglishLab.

УНІВЕРСИТЕТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
З ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ОСВІТНІХ КВАЛІФІКАЦІЙ 

2 березня 2020 року у місті Києві шляхом підписання 
Протоколу про приєднання університет долучився до 
Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх 
кваліфікацій UaReNet (Ukrainian Recognition Network). 

Основні завдання Мережі: формування та поширен-
ня культури прозорого та доброчесного визнання іно-
земних освітніх документів, посилення співпраці ком-
петентних органів з визнання іноземних кваліфікацій, 
налагодження обміну інформацією та досвідом між 
закладами вищої освіти.

На установчій конференції мережі університет 
представляв менеджер Центру Міжнародної освіти та 
співпраці, доцент Юрій Миронов. Програмою установ-
чої конференції, окрім презентації мережі “UaReNet” й 
Меморандуму про створення та розвиток мережі, були 
передбачені виступів учасників, почесних гостей, 
а також інтерактивне спілкування з питань інтернаціоналі-
зації освіти з провідними експертами галузі.
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ЗНАЙОМСТВО З ОНЛАЙН ПЛАТФОРМОЮ MYENGLISHLAB
2 березня 2020 року за ініціативи кафедри іноземних 

мов (завідувач кафедри доцент Н.В. Ковалик) організова-
но та проведено цікавий навчально-пізнавальний семінар 
“MyEnglishLab for Students: Getting Started in 5 Easy Steps / 
Онлайн платформа MyEnglishLab для студентів: перші 
п’ять кроків знайомства” для студентів університету.

Мета заходу – ознайомити студентів університету з особли-
востями застосування методики Blended Learning при вивченні 
іноземної мови у вищій щколі.

Семінар-тренінг провела методист-консультант компанії 
“Dinternal Books – Львів” Ольга Ярська, яка є сертифікованим 
екзаменатором міжнародних мовних іспитів PTE (Pearson Test 
of English), а також представником британського видавництва 
Пірсон Едьюкейшн в Україні (м. Львів).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАРАФОНІ НА YOUTUBE КАНАЛІ
30 травня 2020 року старший ви-

кладач кафедри іноземних мов Оксана 
Онуфрик, на запрошення тренінгового 
центру СУТО (Сертифіковані україн-
ські технології освіти), виступила в 
ролі доповідача на міжнародному ан-
гломовному марафоні для викладачів 
англійської мови “Teacher’s Voice”.

Англомовний марафон “Teacher’s 
Voice” проходив у вигляді науково-прак-
тичної конференції в режимі онлайн на 
платформі Streamyard, з живим стрімом 
на YouTube каналі. “Teacher’s Voice” 
тривав понад 8 годин без перерви, з 12 
години ранку до 20 години вечора. Про-
тягом марафону викладачі, об’єднані 
ідеєю самовдосконалення та обміну 
досвідом, презентували та обговорюва-
ли методи та нові можливості вивчення 
англійської мови. 

Своїми методичними ідеями та до-
свідом ділилися 22 викладачів з різ-

них країн світу: Франції, Марокко, 
Великобританії, Азербайджану, Грузії 
та України. Кількість зареєстрованих 
учасників які переглядали цю подію – 
близько 700 вчителів та викладачів з 
багатьох куточків світу.

Доповідачі ділилися та обмінюва-
лися досвідом викладацької роботи, 
обговорювали методи викладання ан-
глійської в умовах пост карантинного 
життя та навчання, відповідали на за-
питання та зауваження.

Оксана Онуфрик виступила з допо-
віддю на тему “Як викладати англійську 
мову за допомогою автентичних дже-
рел (на прикладі роликів TED talks)”. 
Вона поділилася досвідом створення 
власних напрацювань викладання ан-
глійської мови для студентів з високим 
рівнем володінням англійською мовою 
(студентів які досягли рівня B2 і вище).
Особливої уваги заслуговує факт по-
ширення доповідачем досвіду кафе-
дри іноземних мов університету з 
проведення щорічних студентських 
міжвузівських інтерактивних конфе-
ренцій англійською мовою у форматі 
“5+ LUTE Talks Meeting”.

ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ
11 березня 2020 року Науковим товариством молодих 

вчених університету проведено засідання круглого сто-
лу на тему: “Перспективні напрямки розвитку еконо-
міки, підприємництва та права в умовах інтеграційних 
процесів”. 

Відкрили науковий форум ректор університету, профе-
сор Куцик П. О. та проректор з наукової роботи, професор 
Семак Б. Б., які у своїх виступах підкреслили важливу роль 
молодих вчених у розвитку сучасної науки, наголосили на 
актуальності тематики заходу.

Доцент кафедри господарського права та процесу Денис 
Ігорович Попов виступив з доповіддю на тему “Особливос-
ті звільнення працівника з ініціативи роботодавця”.

Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Христина Володимирівна Кузьма виступила з 
доповіддю на тему “Облік і внутрішній контроль комісій-
них операцій підприємства”.

Старший викладач кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Богдана Ярославівна Полотай представила 
доповідь на тему “Інноваційні технології в закладах ресто-
ранного господарства”. 

Викладач кафедри іноземних мов Анна Романівна Дудок 
представила доповідь на тему “Префіксальні дієслова в су-
часній англійській мові: теоретико-методологічні засади”. 

Презентовані результати обговорювалися учасниками круг-
лого столу та стали підґрунтям для плідної наукової дискусії.

ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ
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ПРО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ВРОЦЛАВА

НОВА ПЛЕЯДА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
26 червня 2020 року в університеті завершився на-

вчальний рік, за результатами якого дипломованими 
фахівцями першого (бакалаврського) рівня стали 696 
студентів, з них 111 отримали дипломи з відзнакою.

Напередодні, студенти закладу успішно пройшли заліко-
ву та екзаменаційну сесію, яка відповідно до Тимчасово-
го порядку організації поточного, семестрового контролю 
та атестації здобувачів вищої освіти у Львівському тор-
говельно-економічному університеті в умовах карантину 
вона проводилася у дистанційній формі з застосуванням 
навчальної платформи Moodle, онлайн-платформи ZOOM 
з застосуванням Viber та електронних поштових серверів.

Студенти-випускники успішно здали комплексні квалі-
фікаційні іспити та за рішенням Екзаменаційної комісії їм 
присвоєно кваліфікацію бакалавра.

У зв’язку з карантинними заходами, урочистостей з нагоди 
випуску бакалаврів в університеті не відбулося. Проте, пред-
ставники ректорату та студентського самоврядування приві-
тали цьогорічних випускників за допомогою відеоролика.

Ректор університету, професор П. О. Куцик щиросердеч-
но привітав дипломованих бакалаврів із закінченням універ-
ситету та побажав впевнено крокувати по життєвій дорозі та 
успішно втілювати в життя всі задуми й мрії. Також, Петро 
Олексійович побажав знайти свою улюблену справу, успіш-
но займатися нею та отримувати високу додану вартість.

З вітальним словом до випускників виступили: директор 
Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасимен-
ко, декан факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування, доцент В. В. Гаврилишин, декан факуль-
тету міжнародних економічних відносин та інформаційних 
технологій, професор Ю. В. Полякова та декан юридичного 
факультету, професор О. С. Котуха.

Також з вітаннями-побажаннями виступили випускни-
ки: Анастасія Кельман та Артем Максимів, Олена Стецюк, 
Діана Тимків та Ірина Думич.

В межах реалізації програми ERASMUS+ напряму 
КА 1 – Навчальна кредитна мобільність студентка 
університету спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини” Марта Мазуркевич була скерована на навчан-
ня до Вроцлавського економічного університету (Польща) 
протягом ІІ семестру 2019-2020 навчального року.
Після успішного завершення навчання у Вроцлаві, 

Марта ділиться власними враженнями.
Друзі зі всього світу на все життя! Це найцінніше, що по-

дарував мені Erasmus+. Нажаль, пандемія вірусу COVID-19 
примусила мене повернутися додому вже через місяць 
мого перебування у Вроцлаві та продовжувати навчання 
дистанційно. Проте, за короткий період я отримала значний 
“саквояж” знань.

Вже протягом першого тижня мене приємно здивував 
вибір курсів, заходів, спортивних секцій, екскурсій і по-
їздок, які пропонував університет. Вивчаючи дисципліни, 
які я обрала, ми виконували багато неординарних і цікавих 

завдань, які допомагають глибше розібратися в предметі та 
зрозуміти суть тих чи інших явищ.

Я залишила частину серця у Вроцлаві. Erasmus+ – це не 
лише навчання і неоціненний досвід, це набагато більше. 
Найбільше мені закарбувалося в серці це “посиденьки” зі 
студентами з різних країн, групові завдання у бібліотеці та 
цікаві лекції у провідних європейських викладачів. Багато 
нового та корисного я дізналася у Вроцлаві разом з чудови-
ми новими друзями з Білорусі, Франції, Грузії, Туреччини, 
Німеччини та Нідерландів. Все це допомогло зробити сту-
дентське життя більш насиченим, отримати новий досвід, 
зануритися у мультикультурне середовище.

Я щиро вдячна університету за отриману можливість 
участі у програмі Erasmus+, за ті незабутні враження й зна-
ння, які я отримала, а також рекомендую всім охочим спро-
бувати свої сили в даній програмі.


