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та втілення мрій”, – зазначила голова 
облради.

Студентів та їхніх батьків, виклада-
чів та усіх присутніх привітав міський 
голова Львова Андрій Садовий.

“Сьогодні ми живемо у такому сві-
ті, що не відомо, хто кого швидше на-
вчить – чи викладачі вас, чи ви викла-
дачів. Тому я пропоную, щоб ви мали 
синергію і більше дебатували, спілку-
валися і вчилися одне в одного. Коли 
мені сьогодні треба почути мудру по-
раду, я часто питаю молодих людей, які 
значно молодші за мене.

Ви обрали навчання у Львові – це 
дуже круто, адже це найкраще місто в 
Україні. На повні груди вдихайте цю ат-
мосферу міста, робіть помилки та деко-
ли речі, за які Вам буде соромно. Але ро-
біть, не бійтеся. Коли людина помирає, 
знаєте про що вона шкодує? Не про те, 
що вона зробила. Вона шкодує про те, 
що вона не зробила у цьому житті. Не 
бійтеся, будьте сміливими та беріть це 
життя. Оскільки сьогодні Ви вже у Льво-
ві, то, я думаю, що цей Ваш молодий 
двигун дасть нашому древньому Льво-
ву нову енергію і новий потенціал”, – 
зазначив мер Львова.

Від імені професорсько-викладаць-
кого складу університету виступила 
декан факультету міжнародних еконо-
мічних відносин та інформаційних тех-
нологій, професор Ю. В. Полякова.

Під звуки Гаудеамусу ректор універ-
ситету, професор П. О. Куцик та студент 
магістратури Давид Тишков передали 
символічний ключ знань першокурс-
нику Богдану Грищуку, який привітав 
колег-першокурсників з початком на-
вчального року та закликав їх гідно 
нести звання студента університету та 
бути гідними громадянами-патріотами 
держави Україна.

Після завершення урочистої посвя-
ти відбулися робочі зустрічі студентів-
першокурсників з директором Інститу-
ту та деканами факультетів, а також з 
професорсько-викладацькими колекти-
вами випускових кафедр.
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УРОЧИСТА ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ
У СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ

Розпочалися урочистості вступним 
словом проректора з навчально-вихов-
ної роботи, професор С. Д. Гелея, після 
чого хвилиною мовчання було вшано-
вано пам’ять Героїв Небесної Сотні і 
воїнів-учасників АТО, які героїчно за-
гинули, захищаючи незалежність Укра-
їни, в тому числі випускників універси-
тету Дмитра Кузьміна, Тараса Бруса та 
Михайла Кварцяного. Студенти Софія 
Покора та Данило Власюк поклали кві-
ти до могили Героїв на Полі почесних 
поховань Личаківського кладовища.

Після урочистого відкриття заходу, з 
вітальним словом виступив заслужений 
діяч науки і техніки України, ректор 
університету, професор П. О. Куцик.
У виступі Петро Олексійович наголо-
сив, що сьогодні першокурсники зу-
стрічають незвіданий світ майбутньої 
професії, де попереду у них роки кло-
піткої праці, результати якої визначать 
подальше майбутнє. Також ректор по-
бажав наукових здобутків, особистих 
звершень, що є важливою аксіомою у 
формуванні висококваліфікованого фа-
хівця в галузі економіки та торгівлі.

Зі Словом божим до першокурс-
ників їх батьків, викладачів та гостей 

звернувся капелан університету, бла-
гословивши та освятивши їх на добрі 
справи.

З вітальним словом виступила ви-
пускниця університету, Голова Львів-
ської обласної ради Ірина Гримак, яка 
привітала усіх з початком навчального 
року та побажала гідно нести ім’я сту-
дента славного університету.

“Усі добре знають, що це один з 
найкращих днів у році. А студентські 
роки – незабутні та наповнені подій та 
вражень. З сьогоднішнього дня у кож-
ного з Вас починається хоч і важка, але 
дуже цікава дорога.

Сьогодні для Вас відкрились двері 
до нових знань, досягнень, здобутків. 
Це початок самовизначення, нових 
перспектив, реалізації планів, втілення 
своїх ідей”, – зазначила під час виступу 
Ірина Гримак.

Вона побажала першокурсникам 
розвивати та удосконалювати свої на-
вики, опановувати нові програми та 
дисципліни та зростати гідними грома-
дянами української держави.

“Бажаю успішного навчального 
року, міцного здоров'я та нових зна-
йомств та вражень, мудрості, терпіння 

У 2021 році до університету зара-
ховано на навчання:

- 1048 студентів – для здобуття 
ступеня бакалавра (денна форма на-
вчання – 661 особа; заочна – 387 осіб);

- 170 студенів – для здобуття сту-
пеня магістра (денна форма навчан-
ня – 74 особи; заочна – 96 осіб);

- для здобуття ступеня доктора 
філософії 7 здобувачів.

1 вересня 2021 року на площі перед головним корпусом університету від-
булася урочиста посвята першокурсників у студенти найстарішого торго-
вельно-економічного закладу вищої освіти України та Центральної і Східної 
Європи. Під звуки козацького маршу на площу у парадних мантіях вийшли 
члени вченої ради та почесні гості.
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ПІДПИСАНО НОВИЙ МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ З ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ СТАТИСТИКИ

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ З ЛЬВІВСЬКОЮ МИТНИЦЕЮ

5 жовтня 2021 року начальник Львівської митниці 
Ілля Ніжніков та ректор Львівського торговельно-еко-
номічного університету, професор Петро Куцик офіцій-
но задекларували домовленість про співпрацю і розвиток 
партнерських відносин. 

Підписання цієї директиви передбачає підготовку квалі-
фікованих фахівців, зокрема, стажування студентів в під-
розділах Львівської митниці, а також проведення семінарів, 
лекцій та екскурсій. 

Крім того, у тексті Меморандуму йдеться про прове-
дення спільних заходів, спрямованих на популяризацію 
Митних органів та університету. Сторони зобов’язуються 
підтримувати ділові контакти та обмінюватися науково-
практичним досвідом.

21 жовтня 2021 року в Головному управлінні статис-
тики у Львівській області відбулася зустріч ректора 
університету, професора Петра Куцика з начальником 
головного управління Світланою Зимовіною та її заступ-
никами Ларисою Сотніковою та Іриною Рихальською. 

На зустрічі обговорено питання проведення спільних 
наукових і практичних заходів, проходження студентами 
університету практики в Головному управлінні статистики, 
а також залучення студентів університету до підготовки 
та проведення Всеукраїнського перепису населення. 

За результатами зустрічі прийнято рішення про підго-
товку та підписання нового Меморандуму про співпрацю 
між Головним управлінням статистики та університетом.

ПАРТНЕРСЬКІ ВІЗИТИ
В УНІВЕРСИТЕТИ

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Делегація університету у складі першого проректора, 

професора Марти Барна та директора Центру між-
народної освіти та співпраці Тетяни Штанько з робо-
чим візитом відвідала стратегічні партнерські універ-
ситети Республіки Польща: Вроцлавський економічний 
університет та Університет Яна Павла ІІ у Кракові, 
де зустрілися з керівництвом закладів. 

Під час зустрічі обговорювалося подальше наукове та 
освітнє співробітництво на основі багаторічної співпраці 
між університетами, а також шляхи посилення інтернаціо-
налізації закладів вищої освіти.

ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА:ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА:
ДИСКУСІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВДИСКУСІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

8 жовтня 2021 року на базі ЛНУ ім. І. Франка відбувся 
семінар на тему “Якісна вища освіта: дискусія стейк-
холдерів”, організатором якого виступило Національне 
агентство забезпечення якості вищої освіти. 

У заході від університету участь взяли гаранти освіт-
ньо-професійних програм “Фінанси, банківська справа та 
страхування” доцент Ірина Чуй, “Технологія та організація 
ресторанного бізнесу” доцент Оксана Давидович, а також 
член проєктної групи ОПП “Товарознавство та експертиза 
в митній справі” доцент Наталія Попович.

На семінарі обговорювали якість вищої освіти та її кри-
терії; вирішували проблемні питання, як ув’язати цілі освіт-
ньої програми із потребами роботодавців та здобувачів ви-
щої освіти; якою має бути система стимулювання гарантів 
ОП та як посилити співпрацю з внутрішніми і зовнішніми 
стейкхолдерами; як мотивувати студентів до участі у пере-
гляді освітніх програм; як долучити усіх учасників освіт-
нього процесу до покращення якості вищої освіти.

ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА:
ДИСКУСІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
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ВИПУСКНИЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ СВІТОВОГО КОНКУРСУ КРАСИ

WOMAN OF THE UNIVERSE !

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПЕРЕМОЖЦІ
КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ РЕКЛАМИ
Студенти факультету міжна-

родних економічних відносин та ін-
формаційних технологій Калагурка 
Наталія, Михайльський Мартин, 
Верхівський Денис, Кузик Анжеліка, 
Коваленко Діана від керівництвом 
професора Юлії Полякової взяли 
участь у конкурсі соціальної сту-
дентської реклами “Пандемічно: яка 
вона карантинна свідомість”, який 
відбувся на базі НУ “Дніпровська 
політехніка”. 

Студенти представили відеорекла-
му, що демонструє, яким чином зміню-
ється наша свідомість у період каран-
тину. 

За результатами конкурсу представ-
ники університету отримали І місце та 
стали переможцями конкурсу.

Студент університету 1 курсу за-
очної форми навчання, спеціальності 
“Облік і оподаткування” (ОПП “Ді-
джитал облік та бізнес аналітика”) 
Владислав Куцик – серед шести сту-
дентів Львівських університетів, які 
отримали найвищі результати за ре-
зультатами ЗНО і яким виплатять 
премію Верховної Ради України по 
100 000 грн.

1 листопада 2021 року комітет 
Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій затвердив 
список отримувачів премії.

“Цього року 35 студентів набрали 
понад 792 балів! 30 обрали навчання 
в українських закладах вищої освіти. 
Вони отримають такі премії. П’ятеро 
студентів обрали іноземні заклади ви-
щої освіти. Відповідно, вони премій не 
отримають”, – написала член освітньо-
го комітету Наталія Піпа.

Слід відзначити, що цього року впер-
ше ВРУ заснувала премії для учасників 
ЗНО з найкращими результатами. Від-
повідно до постанови, право на премію 
розміром 100 тис. грн мають 30 випус-
кників шкіл зі всієї України, які здобули 
з чотирьох предметів понад 790 балів. 
Для отримання премії є одна важлива 
умова – випускники мають продовжити 
навчання в українських вишах. 

ЛАУРЕАТ
ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ 
В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

24 листопада 2021 року студент-
ка спеціальності “Готельно-ресто-
ранна справа” Манич Тетяна ста-
ла лауреатом обласної премії імені 
В’ячеслава Чорновола та нагоро-
джена Дипломом ЛОДА та Львів-
ської обласної ради.

Студентка відзначена за активну 
життєву та громадську позицію, осо-
бистий внесок у розвиток і утверджен-
ня вітчизняної науки, сприяння суспіль-
ному прогресу, соціально-економічним 
перетворенням в Україні та світі.

Олена Мороз – випускниця уні-
верситету 2001 року спеціальнос-
ті “Міжнародні економічні відно-
сини” здобула головну корону та 
почесний титул “WOMAN OF THE 
UNIVERSE 2021” одного із найавто-
ритетніших конкурсів краси у всьому 
світі “Woman of the Universe 2021”!

Лауреатка підкорила серця високопо-
важного журі своєю вродою, добротою, 
розумом, небайдужим ставленням до 
інших та свідомою життєвою позицією! 

Окремого визнання заслуговує про-
єкт Олени Мороз, який покликаний ря-
тувати життя: йдеться про національну 
ініціативу Ділюсядорогою, у рамках 
якої Олена пропагує безпечне та від-
повідальне кермування, аби люди, які 
обирають альтернативні види тран-
спорту (велосипед, скутер, моноколе-
со) були захищеними і не боялися за 
свої життя.

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ
З ТОРГОВЕЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

1 грудня 2021 року студенти спеціальності “Жур-
налістика” (ОПП “Реклама в бізнесі”) Гавдульський 
Максим і Жовнір Віталій здобули перемогу, виборов-
ши ІІІ місце у ІХ-му всеукраїнському студентському 
конкурсі торговельної реклами.

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу 
Балук Н. Р. студенти підготували творчу роботу з відео-
реклами у форматі AVI під назвою “Майбутнє плане-
ти – вибір кожного!”, у якій представили власне бачення 
екосвідомого ставлення до навколишнього середовища.
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ЛЕКЦІЯ ПРО ЕКОНОМІКУ ЛЬВОВА ВІД АНДРІЯ МОСКАЛЕНКА

Почесною грамотою Голови
обласної державної адміністра-
ції з нагоди Міжнародного дня 
студентського спорту, за ак-
тивну участь у фізкультурно-
спортивному житті області та 
пропаганду здорового способу життя
нагороджено завідувача кафедри 
фізичного виховання та спорту, 
доцента Блащака І. М.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

30 вересня за ініціативи Студентської ради Інститу-
ту економіки та фінансів в університеті відбулася зу-
стріч студентів та викладачів із першим заступником 
Львівського міського голови Андрієм Москаленко. 

Андрій Москаленко прочитав лекцію на тему “Розви-
ток економіки міста Львова”. Лектор проаналізував осно-
вні напрями формування доходів міського бюджету, а та-
кож склад і структуру видатків загального та спеціального 
фондів. Окрему увагу було зосереджено на визначенні пер-
спективних напрямів формування доходів та використання 
коштів міського бюджету.

Під час виступу доповідач залучав студентів до дискусії, 
що спонукало їх до роздумів та формулювання цікавих фа-
хових запитань. 

За високу активність студент ОПП “Фіскальне та митне 
адміністрування” Гуменюк Володимир був нагороджений 
подарунковим виданням книги “Ukraїner. Країна зсередини”. 

Слід відзначити, що студенти висловили побажання про-
довження подібних зустрічей у майбутньому.

З 15 вересня по 31 жов-
тня 2021 року професор 
кафедри економіки Шев-
чик Б. М. проходив на-
уково-педагогічне стажу-
вання на тему “Modem 
Teaching Methods and 
Innovative Technologies in 
Higher Education: European 
Experience and Global 
Trend” в Університеті фі-

нансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія). 
Програма стажування включала: ознайомлення з новими та інно-

ваційними методами навчання, досвідом використання ІТ-технологій 
в навчальному процесі та дистанційної форми навчання, проблемами 
інтернаціоналізації освітнього процесу та освітніми можливостями.

За результатами стажування професор Шевчик Б. М. отримав 
міжнародний Сертифікат.

Доцент кафедри ви-
щої математики та 
кількісних методів Зоря-
на Новосад взяла участь 
в XVI освітянському 
турі “Створення сучас-
ного освітнього серед-
овища в закладах освіти 
Австрії, Ліхтенштейну, 
Швейцарії” та XVIІ єв-
ропейському освітян-

ському турі за темою “Створення сучасного 
освітнього середовища в закладах освіти Польщі 
і Данії”. 

В межах турів учасники відвідали ряд євро-
пейських університетів, обмінялися досвідом та 
отримали Сертифікати міжнародного підвищення 
кваліфікації. 

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ
18 вересня 2021 року відбулася зу-

стріч випускників 2006 року напряму 
підготовки “Економіка підприєм-
ства”, де понад 30 учасників розпо-
віли про своє кар’єрне зростання, 
важливість отриманих в рідному за-
кладі, умінь та навичок.

Ректор університету, професор 
Куцик П. О. привітав гостей та ознайо-
мив випускників із реаліями й страте-
гічними напрямками розвитку закладу.

Завідувачка кафедри економіки, 
професор Міценко Н.Г. висвітлила сьо-
годення кафедри, особливості освіт-
нього процесу в умовах пандемії.

Емоції від зустрічі давніх друзів пе-
рейшли в круглий стіл “Проблеми підго-
товки фахівців економічного профілю: 
виклики ринку,  думка практиків, потре-
би роботодавців”, на якому випускники 
проявили себе справжніми стейкхолде-
рами, яким небайдуже майбутнє альма-
матер і які зацікавлені у її розвитку. 

Відбулося активне обговорення 
того, яким повинен бути університет 

нині, як він має співпрацювати з бізне-
сом та які вимоги ставлять роботодав-
ці під час працевлаштування молодих 
фахівців. 

Учасники круглого столу підтри-
мали пропозицію співпрацювати з 
університетом та укласти угоди для 
організації практики здобувачів вищої 
освіти, а також надали преміальні сер-
тифікати для відзначення найкращих 
студентів спеціальності “Економіка”.
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УЧАСТЬ У ФОРУМІ МЕДИЧНОГОУЧАСТЬ У ФОРУМІ МЕДИЧНОГО
ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

17 вересня 2021 року на запрошення Львівської об-
лдержадміністрації у форумі медичного та оздоровчого 
туризму на території готельного палацово-паркового 
комплексу “Edem Resort Medikal & Spa” взяли участь 
представники університету: перший проректор, про-
фесор М. Ю. Барна, викладачі кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи: Наталія Табака та Ірина 
Тучковська разом із студентами ОПП “Медичний та 
оздоровчий туризм”. 

Під час заходу студенти проявили свою обізнаність, 
толерантнісь та в повному обсязі промоціювали овсітньо-
професійну програму закладу.

Глобальний огляд туризму в умовах пандемії та ключові 
міркування щодо України стали темою обговорення коорди-
натора зв’язків із членами Всесвітньої туристичної організації 
(ЮНВТО) Бека Джекелі. Зокрема, відбулась панельна дис-
кусія “Медичний та оздоровчий туризм в Україні”, яку моде-
рувала директор Західного міжрегіонального департаменту 
Національної служби здоров’я України Мар’яна Возниця. 

Слід зазначити, що серед присутніх учасників Форуму 
були іноземні туроператори з Саудівської Аравії, Азербай-
джану, Узбекистану, Туреччини та Німеччини, які висло-
вили своє зацікавлення у розробці турпакетів по локаціях 
Львівщини.

Важливим стало, що на Львівщині створили першу в Україні 
Асоціацію курортних громад (Славського, Моршина, Трускав-
ця, Східниці, Великого Любеня, а також Хмільника Вінницької 
області) та підписано меморандум щодо її створення.

УЧАСТЬ У ФОРУМІ МЕДИЧНОГО
ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ З ІНСПЕКЦІЄЮ 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОРГАНУ СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ
ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю в межах робочої по-
їздки до Львівської області, яка відбулася у грудні місяці 
2021 року, було організовано та проведено зустрічі з керів-
ництвом Львівської обласної ради, аудиторською спіль-
нотою Львівщини, представниками провідних закладів 
вищої освіти міста Львова економічного спрямування.

Під час спілкування з аудиторською спільнотою було 
обговорено ряд актуальних питань щодо удосконалення 
законодавства у сфері аудиторської діяльності, здійснення 
контролю якості аудиторських послуг, особливостей прохо-
дження аудиторами безперервного професійного навчання, 
а також перших результатів атестації аудиторів за новими 
правилами.

Окремо проведено зустрічі з керівництвом та виклада-
чами університету, які є сертифікованими аудиторами, рек-
тором, професором Куциком П. О., доцентом Чік М. Ю., 
доцентом Бойком Р. В., з питань ознайомлення з процесом 
атестації аудиторів та залучення до нього студентів.

НОВІ ГОРИЗОНТИ ЛОГІСТИКИ
26 листопада 2021 року в університеті в онлайн-ре-

жимі відбувся круглий стіл на тему “Нові горизонти ло-
гістики в умовах постковідної економіки”, присвячений 
Всеукраїнському дню логіста, який організувала кафедра 
підприємництва, торгівлі та логістики. 

Проблеми трансформації логістики в постковідній еконо-
міці, досвід провідних українських і міжнародних компаній-
провайдерів логістики розглянули практики: представник 
найбільшої транспортної компанії в Україні  ТОВ “Транс-
Сервіс-1” Марія Залецька, директор ТОВ “Мізол” Юлія Яні-
шевська, начальник відділу транспортної логістики цієї ж 
компанії Юрій Слабінога, аспірантка ЛТЕУ Ольга Марій.
Наукову доповідь на тему “Нова Пошта”: нові виклики в логіс-
тиці” презентували доцент кафедри Шалева О. І. та випускник 
кафедри, працівник ТОВ “Нова Пошта” Гринченко С. В.

На особливостях співпраці освіти та бізнесу у формуван-
ні професійних кадрів з логістики та торгівлі акцентував за-
відувач кафедри, проф. Міщук І. П., який представив учас-
никам зустрічі проєкт нової освітньо-професійної програми 
“Логістика та менеджмент продажів”.

Під час засідання досягнуто домовленості з компаніями 
щодо організації практики здобувачів вищої освіти, а також 
залучення гостей форуму в якості зовнішніх стейкхолдерів.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ТА ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ

26 жовтня 2021 року на базі Львівської торгово-промис-
лової палати відбувся сьомий тренінг “Школи експортера 
рівень – BASIC” на якому обговорено тему “Особливості 
оподаткування та валютне регулювання експорту”, лек-
тором якого виступив ректор, професор П. О. Куцик.

Під час тренінгу Петро Олексійович обговорив з присут-
німи важливі питання експортної діяльності, які виникають 
під час здійснення діяльності суб'єктів господарювання.
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИКЛАДАЧЕМ
ВОЛОНТЕРОМ 

БРЕНДАНОМ МОЛОЙЄМ

8 жовтня 2021 року викладачі 
кафедри іноземних мов (старший 
викладач Возняк Г. С., доцент Ду-
бравська Д. М., старший викладач 
Сорока Г. М.) ініціювали засідання 
англомовного клубу на тему “Таєм-
ниці Смарагдового острова” з викла-
дачем-волонтером англійської мови 
із Ірландії Бренданом Молойєм. 

Зустріч у форматі живого спілкуван-
ня була надзвичайно цікавою, інфор-
мативною та мотиваційною. Гість по-
ділився враженнями від нашої країни, 
оскільки за два місяці він відвідав біль-
ше куточків нашої держави, ніж, ма-
буть, більшість із нас за все життя. До 
речі, історичні долі Ірландії та України 
схожі. Наші студенти запросили гостя 
відвідати їхні рідні міста.

Студенти розповідали про плани 
на майбутнє, обговорювали спортивні 
вподобання та види спорту, популярні 
лише в Ірландії. Завдяки презентації, 
побачили місця, де проходили зйомки 
фільму “Гаррі Поттер”, а також порт 
звідки вирушав трагічний “Титанік”. 

Брендан Молой був приємно враже-
ний обізнаністю та рівнем суспільно-
політичної свідомості першокурсників 
університету.

ПОВЕРТАЄМО ІНТЕРЕС І ДОВІРУ
ДО УКРАЇНСЬКОГО МЕДІА

7 жовтня 2021 року в університеті відбулася зустріч студентів спеціаль-
ності “Журналістика” (ОПП “Реклама в бізнесі”) з відомим журналістом 
Артемом Галицьким, співзасновником української недержавної радіостанції 
“SKOVORODA”, яка заснована 2015 року в місті Львові.

Спікер детально розповів про досвід 
створення онлайн радіо, що працює як 
“мандрівна” студія, ведучі якого час 
від часу проводять ефіри з таких не-
звичайних місць як кафе, торговельний 
центр або інше публічне місце Львова. 
Перевагами каналу названі незалеж-
ність, прогресивність, відкритість до 
спілкування та орієнтація на креативну 
молодь українських міст.

Студентів зацікавило, що одним із 
завдань радіо є формування класич-
ного уявлення про те, що українське 
модне та прогресивне. Корисним ста-
ло роз’яснення специфіки формату 
радіостанції − музично-інформаційно-
розмовного, де основною складовою 

є прогресивна українська та іноземна 
музика. Формат ефіру цього каналу на-
разі дуже вільний, адже вести програ-
ми може зголоситись будь-хто, якщо 
має навички та знає, що сказати широ-
кому загалу слухачів.

Артем Галицький зупинився також 
на характеристиці тематичних подкас-
тів як перспективному напрямі розвитку 
радіоканалу, до яких залучаються відомі 
особистості для обговорення цікавих і 
актуальних проблем сьогодення. Музич-
ний редактор ефіру розповів, чому при-
діляє чимало уваги не тільки відомим 
виконавцям, але і новим українським 
іменам, які ще достатньо невідомі.

Слід відзначити, що зустріч орга-
нізували та провели доценти кафедри 
маркетингу Коник М. І. та Бойчук І. В.

Доцент кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи Ірина 
Тучковська взяла участь у міжна-
родній конференції “Rural Tourism 
for people with disabilities” (м. Тбілісі, 
Грузія). 

Під час наукового заходу пред-
ставники України, Грузії, Молдови та 
Німеччини обговорили особливості до-
ступності у сфері сільського туризму. 

ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ
З ЛЬВІВСЬКИМ НАУКОВО ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

8 жовтня 2021 року у рамках договору про співпра-
цю, укладеного між Львівським торговельно-економіч-
ним університетом та Львівським науково-дослідним 
інститутом судових експертиз відбулася зустріч, у 
якій взяли участь завідувач кафедри обліку, контролю, 
аналізу та оподаткування, професор Воронко Р. М., до-
цент цієї ж кафедри Чабанюк О. М. та судовий експерт, 
завідувач лабораторії економічних та товарознавчих 
досліджень Львівського науково-дослідного інститу-
ту судових експертиз Міністерства юстиції України 
Кудлатий О. М. 

Під час зустрічі обговорено питання подальшої співпраці 
з метою вдосконалення теоретичної підготовки здобувачів 
вищої освіти спеціальності “Облік і оподаткування” і на-

буття ними практичних навичок з організації й проведення 
судово-економічних експертиз та напрями здійснення на-
укових досліджень у цій сфері.
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23 вересня 2021 року в актовій залі головного корпу-
су відбулася 9-а звітно-виборна конференція студентів 
Університету, на якій було розглянуто звіт студент-
ської ради про роботу за період з 06 вересня 2020 по 
23 вересня 2021 року, а також відбулися вибори студент-
ських рад університету та гуртожитків.

Відкрила роботу конференції голова мандатної комісії 
Катерина Свиріпа, яка повідомила присутніх, що на конфе-
ренцію підтверджено мандати 141 делегата з 202 обраних, 
що засвідчило кворум зібрання.

З вітальним словом до делегатів конференції звернувся 
ректор університету, професор П. О. Куцик, який відзначив 
вагомий вклад студентської спільноти у досягнення закладу 
й наголосив на важливості студентського лідерства і креатив-
ної діяльності для його ефективного розвитку у подальшому.

Про роботу Студентської ради за період 2020-2021 рр. 
звітував її голова Святослав Калинович, який подав 
об’єктивну інформацію про заходи, що проводилися радою 
протягом звітного періоду, критично визначив суб’єктивні 
та об’єктивні проблеми у роботі ради минулого скликан-
ня та окреслив напрями активізації і шляхи покращення 
діяльності студентського самоврядування університету на 
наступний період.

Відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів 
конференції роботу студради за період 2020-2021 рр. було 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВЦІВ
1 грудня 2021 року в межах угоди про співпрацю відбу-

лося спільне засідання викладацьких колективів кафедри 
обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського 
торговельно-економічного університету і кафедри облі-
кових технологій та оподаткування Навчально-науково-
го інституту банківських технологій та бізнесу універ-
ситету банківської справи.

На засіданні розглянуто питання: результати співпраці 
між університетами за спеціальністю “Облік і оподатку-
вання” та шляхи її удосконалення за відповідними напря-
мами: проведення спільних навчальних занять, створення 
умов для реалізації їхніх прав на академічну мобільність, 
участь у спільних проєктах, запровадження обміну інфор-
мацією з метою проведення спільних наукових досліджень, 
круглих столів, форумів, конференцій, у тому числі в on-
line режимі (проф. Куцик П. О.); затвердження результатів 
наукового стажування викладачів (проф. Воронко Р. М.); 
підсумки та плани спільних наукових заходів (підготовка 
тез і доповідей на науково-практичні конференції; написан-

ня монографій і статей до фахових видань університетів; 
участь у круглих столах, семінарах) і навчально-методич-
ної роботи (методичне забезпечення навчальних дис-
циплін, розробка та оновлення дистанційних курсів) 
(проф. Кундря-Висоцька О. П).

ВИБОРИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

визнано задовільною. Далі делегати конференції ухвалили 
резолюцію, якою було оприлюднено і затверджено програ-
му діяльності Студентської ради на 2021-2022 рр.

Після цього учасники приступили до обрання нового 
складу Студентської ради університету – у бюлетені для 
таємного голосування було запропоновано і включено 
17 кандидатур.

Після завершення процедури таємного голосування, під 
час підрахунку його результатів, відбулося відкрите голо-
сування за обрання складу об’єднаної студентської ради 
гуртожитків ЛТЕУ. За результатами голосування до складу 
ради обрано студентів: Дмитра Тягуна, Михайла Кішика, 
Лук’яна Березюка, Павла Соколового, Дениса Курила та 
Андрія Бондаренка.

Після обрання об’єднаної студентської ради гуртожит-
ків голова лічильної комісії Святослав Тхір оголосив ре-
зультати таємного голосування, за результатами якого до 
складу студентської ради університету обрано Богдана 
Кисарця, Лук’яна Пудляка та Андрія Бондаренка; Любов 
Мельниченко, Олега Бандрівського, Христину Кравчук та 
Ірину Кравчук; Назару Петригу, Максима Губенко, Кате-
рину Янчин, Марту Мрак і Сергія Сернівку; Олега Бойко, 
Владислава Прокіпчака, Софію Гончарук, Софію Хомин та 
Христину Ляхович.

Після закінчення конференції, на першому засіданні но-
вобраної Студентської ради ЛТЕУ відкритим голосування 
було обрано її голову – Любов Мельниченко.
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ОПАНУВАННЯ SOFT SKILLS
Протягом грудня 2021 року студенти ОПП “Фінанси, банківська справа 

та страхування” опановували soft skills (м’які навички) шляхом онлайн на-
вчання.

Завдяки соціальному інноваційному проєкту “Освітній хаб міста Києва”, а та-
кож платформі онлайн курсів “Prometheus” та студії онлайн-освіти Educational 
Era (EdEra), студенти взяли участь у реалізації відомої концепції “Навчання 
протягом життя” (Life Long Learning).

Пройшовши теоретичне навчання та виконавши тестові завдання, студенти 
отримали відповідні Сертифікати: 

Особиста фінансова грамотність – Козак Анастасія, Бурдан Діана;
Фінансовий менеджмент – Козак Анастасія;
Бюджетний процес – основи – Коваль Ростислав, Козак Анастасія, Лукашенко 

Павлина.
Слід відзначити, що сформовані практичні навички будуть необхідні для отри-

мання роботи та побудови успішної кар’єри, відкриття власної справи, самороз-
витку та самовдосконалення.

УЧАСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ОНЛАЙН ПРОЄКТІ “BUSINESS PODCASTS” 
10 грудня 2021 року завершився освітній онлайн-про-

єкт “BUSINESS PODCASTS”, організований для закла-
дів вищої освіти України, у якому брали участь і пред-
ставники університету. Організатор заходу – партнер 
університету, компанія “Епіцентр К”.

Протягом 6 тижнів понад 800 здобувачів вищої освіти з 
різних регіонів України мали можливість відвідати низку ве-
бінарів та отримати інформацію за темами подкастів: lifelong 
learning. Що цінують роботодавці в пошукачах; індивідуаль-
ний план розвитку. Як досягти бажаного швидше; будуємо 
кар’єру у великій компанії. Що потрібно знати; співбесіди 

без проблем. На що звертати увагу при підготовці; business-
casual. Основи ділового стилю в одязі; емоційний інтелект 
керівника як запорука успіху; маркетингові війни. 

Спікерами виступали фахівці з навчання персоналу тор-
говельної мережі, кар’єрні консультанти та рекрутери. 

Всі етапи освітнього марафону пройшли 8 студентів 
1-2 курсів спеціальності “Економіка” і викладачі кафедри 
економіки Кузьма Х. В. та Петрук І. П. 

За результатами участі представники університету отри-
мали Сертифікати та можливість продовжити навчання у 
внутрішніх спеціалізованих проєктах компанії.

ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКОМ  УСПІШНИМ ФАХІВЦЕМ У ІТ ГАЛУЗІ
22 листопада 2021 року за сприяння завідувача кафедри іноземних мов, доц. 

Ковалик Н. В. та на запрошення старшого викладача кафедри Сороки Г. М. 
відбулася зустріч випускником університету 2008 року Лебединським Дани-
лом з студентами спеціальності “Комп’ютерні науки”. 

Під час зустрічі Данило розповів студентам про роботу у галузі IT, поділився 
тим, як досяг професійного успіху у цій сфері, перекваліфікувавшись із фінан-
систа в айтішника, при цьому звернув увагу, які навички та кваліфікації, здобуті 
в університеті, були корисні в професійній діяльності тощо. 

Студенти дізналися про навики та знання, потрібні для успішного руху в даній 
сфері, про культуру та про необхідність володіння англійською мовою на висо-
кому рівні. Під час зустрічі здобувачі вищої освіти дізналися про нові популярні 
професії, які з’являються в IT секторі.

ЗНАЙОМСТВО ПЕРШОКУРСНИКІВ З “BLENDED LEARNING”
З початком нового 2021-2022 на-

вчального року викладачі кафедри 
іноземних мов разом зі студента-
ми 1-го курсу університету провели 
ряд пізнавальних занять-екскур-
сій до наших партнерів, компанії 
Dinternal Education Lviv (директор 
Світлана Малетич) та Лондон-
ської школи англійської мови у 
Львові (директор Том Бартон).

На заняттях відбулося ознайом-
лення першокурсників із сучасними 
формами та методами вивчення ан-
глійської мови в університеті.
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МАЙСТЕРНЯ ПРОФЕСІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ВІД КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

16 грудня 2021 року у режимі онлайн зв’язку відбула-
ся церемонія закриття першої програми підготовки в 
рамках діяльності Китайсько-Українського навчального 
центру економіки та торгівлі “Майстерня професійних 
можливостей”. 

На церемонії були присутні від університету: ректор, 
професор Куцик П. О., директор Центру міжнародної осві-
ти та співпраці Штанько Т. М., декан факультету міжнарод-
них економічних відносин та інформаційних технологій, 
професор Полякова Ю. В., завідувач кафедри теорії держа-
ви та права, доцент Олашин М. М. та студенти-учасники 
програми. 

Від Чжецзянського інституту економіки і торгівлі: де-
кан факультету інформаційних технологій Шан Вей, за-
ступник декана факультету інформаційних технологій Ху 
Цзянь, заступник директора Міжнародного центру обміну 
та співпраці Си Їнся, викладач факультету інформаційних 
технологій Ліу Фан, викладач Міжнародного центру об-
міну та співпраці Сюань Цзяхуей, Ян викладач Міжнарод-
ного центру обміну та співпраці Мей. Від компанії Сіпей: 
начальник міжнародного відділу компанії Бай Пхін, дирек-
тор представництва Сіпей в Україні Чжу Хаоюй, спеціаліст 
міжнародного відділу компанії Юрій Гендель.

Програма реалізовувалася з метою ефективного сприян-
ня інтернаціоналізації університетів у відповідності до дер-

жавної програми Китайської Народної Республіки “Один 
пояс, один шлях” і тривала у період з 17 травня до 31 жовтня 
2021 року спільно з Чжецзянським інститутом економіки і 
торгівлі. Вона призначалася для підготовки фахівців з ви-
сокоякісними технічними навичками, які матимуть належні 
професійні здібності, оволодіють основними знаннями у 
сфері електронної комерції, знатимуть систему електронної 
комерції, будуть в змозі займатися інтернет-маркетингом і 
веб-дизайном для електронної комерції та адаптуватися до 
потреб технологічної інновації підприємства.

В межах підготовки студенти вивчили три дисципліни 
обсягом 16 академічних годин кожна: введення в електро-
нну комерцію; електронний маркетинг; макет сторінки сай-
ту електронної комерції. В кінці семестру був організова-
ний іспит за курсом. 

Під час церемонії було вручено сертифікати кращим сту-
дентам, які успішного склали іспит з курсу “Електронна 
комерція + технологія” від Чжецзянського Інституту 
Економіки і Торгівлі.

Ректор університету, професор П.О. Куцик від імені 
всього колективу, задіяного у реалізації проєкту, студентів 
і від себе особисто подякував колегам з Чжецзянського ін-
ституту економіки  і торгівлі  за чудову ініціативу, високий 
професіоналізм та висловив надію на подальшу ефективну 
та плідну співпрацю, а також висловив велику вдячність 
компанії Сіпей за сприяння та всебічну підтримку.

ВІДКРИТТЯ ЛЕКТОРІЮ У ЧЖЕЦЗЯНСЬКОМУ 
ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ 
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

проводитиме доцент кафедри туриз-
му та готельно-ресторанної справи 
Юрій Миронов на платформі Zoom, 
адресований студентам Чжецзян-
ського інституту економіки та тор-
гівлі.

З вітальним словом до присутніх 
звернулися проректор Чжецзянського 
інституту економіки та торгівлі Цзян 
Ліцзюнь, директор Центру міжнарод-
ної освіти та співпраці Львівського 
торговельно-економічного університе-
ту Тетяна Штанько, декан гуманітар-
но-туристичного факультету Чжецзян-
ського інституту економіки та торгівлі 
Сє Фан.

Перша лекція з циклу на тему “Роз-
виток туризму в допандемічний, панде-
мічний та постпандемічний періоди”, 
на якій були присутні понад 100 студен-
тів із Китаю, викликала значне зацікав-
лення та схвальні відгуки у слухачів.

24 листопада 2021 року в рамках співпраці спільно створеного Китайсько-
Українського Інституту Шовкового Шляху відбулася Церемонія відкриття 
Лекторію, присвяченого розвитку індустрії туризму та гостинності у до-
пандемічний, пандемічний та постпандемічний періоди. Курс лекцій, який 

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ



11

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ “СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ”

2 вересня 2021 року в університеті відбулася зустріч студентів-учасників 
програми “Студентської Академічної Мобільності (САМ) Україна” з ректо-
ром університету, проф. Куциком П. О., директором Інституту економіки 
та фінансів, доц. Герасименко Т. О., директором Центру міжнародної освіти 
та співпраці університету і координатором програми Штанько Т. М., заві-
дувачем кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та стра-
хового бізнесу, проф. Копилюк О. І., завідувачем кафедри обліку, контролю, 
аналізу та оподаткування проф. Воронко Р. М. та куротором доц. кафедри 
фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу 
Мединською Т. В., а також із представниками кафедри обліку, контролю, 
аналізу та оподаткування проф. Бачинським В. І. та доц. Чабанюк О. М.

Відповідно до програми студенти 
третього курсу спеціальностей “Облік 
та оподаткування” та “Фінанси, бан-
ківська справа та страхування” Націо-
нальної академії статистики, обліку та 
аудиту (м. Київ) будуть навчатися про-
тягом І семестру у Львівському торго-
вельно-економічному університеті.

Після офіційної частини зустрічі, 
студенти разом з куратором відвідали 
старовинну частину м. Львова.

Слід відзначити, що студенти уні-
верситету третього курсу спеціаль-
ностей “Облік та оподаткування” та 
“Фінанси, банківська справа та страху-
вання” будуть навчатися протягом І се-
местру у Національній академії статис-
тики, обліку та аудиту (м. Київ).

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

14 грудня 2021 року завершилася програма “Студент-
ської академічної мобільності (САМ) Україна”, фінансо-
ваної Британською Радою. З цієї нагоди в університеті 
відбулася зустріч студентів третього курсу спеціаль-
ностей “Фінанси, банківська справа та страхування” 
та “Облік та оподаткування” Національної академії 
статистики, обліку та аудиту (м. Київ), з ректором 
університету, проф. Куциком П. О., директором Інсти-
туту економіки та фінансів, доц. Герасименко Т. О., 

директором Центру міжнародної освіти та співпраці 
університету і координатором програми Штанько Т. М.

Відповідно до програми 15 київських студентів протя-
гом І семестру навчалися в університеті, натомість студен-
ти нашого закладу навчалися у партнерському ЗВО в Києві. 
Студенти НАСОА вивчили шість дисциплін загальним об-
сягом 24 кредити, про що отримали офіційну довідку для 
визнання та зарахування досягнутих результатів. 

Під час перебування у Львові для студентів організову-
валися екскурсії по визначних місцях міста, музеях, теа-
трах, установах та організаціях. Також, учасники програми 
побували у Карпатах.

 Викладачі університету відзначили старанність, моти-
вованість та наполегливість студентів, їх активну участь у 
студентській науковій роботі: заняття у наукових гуртках, 
підготовка тез до конференції. 

У свою чергу, студенти розповіли про свої враження, по-
дякували за набутий новий досвід та знання.

На завершення зустрічі студентам було вручено пам’ятні 
подарунки на згадку про Львів та Львівський торговельно-
економічний університет.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
АДВОКАТІВ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

20 жовтня 2021 року представники Юридичної компанії “Мейн Бізнес 
Партнер” (Main Business Partner) у межах підписаного Меморандуму про 
співпрацю із юридичним факультетом університету провели відкриту лек-
цію для студентів спеціальності “Право”.

Представники компанії, адвокати Сергій Лихолат та Софія Тодеренчук на за-
нятті розповіли про особливості сфери бізнес-адвокатури.

Адвокати розповіли зокрема і про навички та вміння, які необхідні студенту 
для побудови кар’єри юриста.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
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ЛЕКЦІЯ ВІД ДОСЛІДНИКА 
АРГЕНТИНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

23 листопала 2021 року під керівни-
цтвом старшого викладача кафедри 
іноземних мов Андрія Степанова пред-
ставники студентського наукового 
товариства Brainbox / Ерудит прослу-
хали іспанською мовою лекцію докто-
ра Хуліо Крівеллі, присвячену творчос-
ті аргентинських письменників Хорхе 
Луїса Борхеса і Хуліо Кортасара.

Захід відбувся за організації та 
сприяння Посольства Республіки Ар-
гентини в Україні та Асоціації іспаніс-
тів в Україні. 

Хуліо Сеcар Крівеллі є професором 
Університету Аустраль м. Буенос Айрес, 
дослідником латиноамериканської літе-
ратури, Президентом Товариства друзів 
музею образотворчого мистецтва.

Студенти ОПП “Реклама у бізнесі” 
та “Право” мали можливість розши-
рити свій кругозір і дізнатися про осо-
бливості розвитку аргентинської літе-
ратури ХХ століття, ознайомитися з 
важливими аспектами інтерпретації їх-
ньої прози у взаємозв’язку зі світовою 
літературою, філософією, культурою 
та мистецтвом в цілому.

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ
З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

УЧАСТЬ У ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

15 вересня 2021 року студенти Національної академії статистики, облі-
ку та аудиту, які зараз навчаються в ЛТЕУ, в рамках Всеукраїнської програ-
ми “Студентська академічна мобільність” разом зі студентами спеціаль-
ності “Фінанси, банківська справа та страхування” і викладачами кафедри 
фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу – 
проф. Рущишин Н. М., доц. Мединською Т. В. (гарант ОП “Фіскальне 
та митне адміністрування”) та доц. Андрейків Т. Я. прийняли участь 
у Дні відкритих дверей, який проводило ГУ Державної податкової служби 
у Львівській області.

Керівники та працівники структур-
них підрозділів в рамках зустрічі нада-
ли інформацію щодо: напрямів роботи, 
основних завдань та функцій ГУ ДПС 
у Львівській області; організації прохо-
дження виробничої та переддипломної 
практик здобувачами вищої освіти; по-
рядку стажування та можливостей пра-
цевлаштування в Державну податкову 
службу; умов праці посадових осіб і 
режиму роботи.

Викладачі кафедри висловили вдяч-
ність за організовану зустріч та обгово-
рили питання подальшої співпраці.

Доценти кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи Ірина 
Тучковська та Марія Топорницька у 
рамках підготовки до Днів європей-
ської спадщини у Львові 2021 та в ці-
лях профорієнтаційної роботи брали 
участь у тренінгу щодо особливос-
тей роботи з людьми з інвалідністю.

Мета заходу - розкриття теми інклю-
зії та підвищення рівня обізнаності спі-
керів у темі інклюзії та, як наслідок – 
зробити заходи більш доступними.

ЛАУРЕАТ ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ

12 листопада 2021 року у Львівсько-
му Будинку вчених відбулося вручення 
обласних премій працівникам науко-
вих установ та закладів вищої освіти 
Львівської області. Урочисте вручен-
ня відбулося за участі Міністра осві-
ти і науки України Сергія Шкарлета.

Слід відзначити, що цього року на 
участь у конкурсі подали 318 заявок. 
Претендувати на здобуття премій мо-
жуть наукові та науково-педагогічні 
працівники, докторанти, аспіранти 
наукових установ та закладів вищої 
освіти Львівщини, які проводять на-
укові дослідження, мають опублікова-
ні наукові праці в наукових виданнях 
та високий рівень цитованості (у базах 
Scopus та Google Scholar). Заявки на 
участь претенденти подавали за реко-
мендацією навчального закладу або 
самостійно.

Цьогорічним лауреатом від універ-
ситету стала професор кафедри еконо-
міки, кандидат економічних наук, про-
фесор Валентина Ісідорівна Куцик.

Загалом лауреатами стали лише 183 
науковця з наукових установ та закла-
дів вищої освіти Львівщини.
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ЛЕКЦІЯ ВІД ПРАКТИКА ВИПУСКНИКА 

ПРАКТИЧНІ ФІНАНСОВІ ПОРАДИ ДЛЯ МОЛОДІ

9 грудня 2021 року випускником 
університету, а нині фахівцем відді-
лу маркетингу по роботі з національ-
ними мережами ТОВ “Цифротех”, 
яка входить в ГК “Алло”, Романом 
Кузьменком проведено лекцію для сту-
дентів на тему “Формування профе-
сійних компетентностей здобувачів 
вищої освіти спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля та біржова ді-
яльність” та перспективи їх вико-
ристання в мережевих торговельних 

компаніях” в межах вивчення навчаль-
ної дисципліни “Мерчендайзинг”. 

Під час презентації матеріалів з 
практики одного з лідерів національ-
ного рітейлу, Р. С. Кузьменко наголо-
сив на важливості опанування ще зі 
студентських років теорії та практики 
майбутньої професійної діяльності, а 
також необхідності постійного навчан-
ня протягом всієї професійної кар’єри, 
одним з привабливих напрямів якої 
може стати робота в ГК “Алло”. 

29 вересня 2021 року відбулася зустріч студентів 
освітніх програм “Фінанси, банківська справа та стра-
хування” і “Фіскальне та митне адміністрування” 
з фахівцем-практиком з фінансової грамотності

На запрошення гаранта освітньої програми Чуй Ірини 
Романівни у межах вивчення дисципліни “Фінанси” 
його провела Олена Литвин, випускниця ЛТЕУ, к.е.н., 
член Ради Ліги Амбасадорів з фінансової грамотності у 
ФГВФО, фінансова радниця ОВБ Алфінанц Україна, ре-
гіональний представник ГО “Діловий клуб Партнер”.
Студенти вчилися управляти особистими витратами, 
формувати фінансову стратегію управління власним бю-
джетом, формувати інвестиційний портфель, обирати фі-
нансові інструменти з огляду на їхню надійність, прибут-
ковість та ліквідність, оцінювати свою фінансову подушку.

Завдяки таким зустрічам студенти мають можливість оціни-
ти власні знання та уміння, набути комунікаційних навичок 
і корисних фінансових звичок, сформувати основи індиві-
дуальної фінансової грамотності, а також визначити придат-
ність до роботи на ринку фінансових послуг України.

СТАРТ ПРОЄКТУ
“ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

13 вересня 2021 року в університеті відбувся урочис-
тий старт нового сезону розвитку інноваційного проєк-
ту “Ініціатива Підприємницький університет”.

Мета проєкту – розвиток підприємницької культури в 
українських закладах вищої освіти та демонстрація власної 
справи як альтернативи найманій роботі. 

Проєкт передбачає впровадження курсу “Інноваційне 
підприємництво та управління стартап-проєктами” та ре-
алізовується стартап-інкубатором YEP спільно з Міністер-
ством цифрової трансформації України, Дія.Бізнес, Міні-
стерством освіти і науки України, Українським фондом 
стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID “Конку-
рентоспроможна економіка України”. 

Родзинкою старту нового сезону в 2021/22 н.р. став за-
пуск проєкту розвитку підприємницької освіти у формі пу-
блічної трансляції на Facebook-сторінці МОН та Facebook-
сторінці YEP, за якою в прямому ефірі спостерігали 
студенти університету – потенційні учасники нової хвилі 
стартап-руху в університеті.

НАВЧАЛЬНА ЗУСТРІЧ З ДИРЕКТОРОМ 
РЕСТОРАНУ “FRIZZANTE”

7 жовтня 2021 року за сприяння куратора, доцента 
Палько Н. С. та з доцента Давидович О. Я. відбулася 
зустріч студентів ОПП “Технологія і організація рес-
торанного бізнесу” та “Харчові технології” стейкгол-
дером, директором ресторану “Frizzante” Костюшко 
Андрієм Зеновійовичем. 

Студенти у виробничих умовах мали можливість озна-
йомитися з організацією процесу закупівлі сировини і про-
дукції, технологічного процесу приготування напівфабри-
катів та готових страв, роботою бару та обслуговування 
споживачів. 

Під час зустрічі увагу було акцентовано на особливостях 
роботи ресторану в умовах пандемії СOVID-19.
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СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ В АТ ЛКФ “СВІТОЧ”
Cтуденти спеціальності “Економіка” Марія Костишак та Карина Чорна 

проходили стажування на Львівській кондитерській фабриці “Світоч”, 
з якою університетом укладено угоду про співпрацю. 

Щорічно в межах цієї угоди студенти мають можливість набути практично-
го досвіду економічної роботи. Проходженню стажування передувала співбесі-
да з представником відділу управління персоналом та тестування, які студенти 
успішно пройшли. Протягом періоду стажування вони працювали на посаді мо-
лодшого фахівця одного з відділів ЛКФ “Світоч” за трудовим договором, отриму-
вали заробітну плату за відпрацьований час, пройшли низку тренінгів. 

Така співпраця з одним з провідних підприємств Львівщини дозволяє підви-
щити рівень набуття професійних компетентностей здобувачами вищої освіти, 
студенти отримують пропозиції і щодо подальшого працевлаштування.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ У МУЗЕЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ

ШУКАЄМО
БЕЗ БАР’ЄРІВ

27 вересня 2021 року у рамках про-
грами Львова та святкування “Між-
народного дня туризму” на кафедрі 
туризму та готельно-ресторанної 
справи розроблено і проведено Марі-
єю Топорницькою та Іриною Тучков-
ською квест “Шукаємо без бар’єрів”.

Даний квест – інтерактивна на-
вчально-розважальна гра, де тандемно 
за 60 хвилин можна перевірити свої 
органи чуття: слух, нюх, дотик, уміння 
орієнтуватися в просторі та проявити 
навики у скандинавській ходьбі. Мета 
гри – показати специфіку подолання 
території особам з інвалідністю. Слід 
відзначити, що у заході були задіяні 20 
учасників, серед яких і незрячі особи.

1 жовтня 2021 року професор ка-
федри товарознавства, митної спра-
ви та управління якістю Доманце-
вич Н. І. для студентів спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність” провела виїзне за-
няття з дисципліни “Товарознав-
ство сувенірів та виробів народних 
художніх промислів” у музеї етногра-
фії та художнього промислу Інсти-
туту народознавства НАН України. 

Сучасні фонди музею – скарбниця 
пам’яток традиційної культури на-
родного мистецтва українців, а також 

зразків декоративно-прикладного мис-
тецтва багатьох народів світу. Фондо-
ві збірки музею поєднують дві великі 
групи: етнографічну та художніх про-
мислів, які нараховують близько 90 ти-
сяч експонатів. 

Студенти ознайомилися з представ-
леною у музеї експозицією предметів 
декоративно-ужиткового мистецтва 
Європи XVI – поч. ХХ ст., а саме: єв-
ропейських та українських меблів, 
порцеляни, фаянсу, металу, гобеленів, 
годинників та музичних інструментів.

СТУДЕНТСЬКИЙ МАЙСТЕР КЛАС
АБСТРАКЦІОНІЗМУ

6 жовтня 2021 року в гуртожитку 
університету відбувся студентський 
майстер-клас з образотворчого мис-
тецтва.

З ініціативи та за активного спри-
яння новообраної об’єднаної студради 
гуртожитків (голова – Сергій Сернів-
ка) у приміщенні холу 4-го поверху 
гуртожитку № 4 організовано і прове-
дено творчий майстер-клас студентки 

магістратури спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля і біржова діяль-
ність” Терещенко Ірини “Абстракці-
онізм та його місце у світі сучасного 
мистецтва”.

Програма майстер-класу включала 
лекцію про основні тенденції сучасно-
го світового образотворчого мистецтва; 
отримання учасниками базових знань з 
колористики; основних художніх при-
йомів малювання та безпосереднього 
створення студентами власних робіт. У 
процесі мистецького заходу всім при-
сутнім Іриною Терещенко були надані 
індивідуальні творчі консультації.

Через відсутність певного сюжету 
кожен учасник майстер-класу акцен-
тував свою увагу саме на методах 
живопису у творчій манері абстрак-
ціонізму. Таким чином, студенти 
отримали змогу через образотворче 
мистецтво виразити відобразити свій 
внутрішній світ, передавши без обме-
жень на полотно свої актуальні думки 
та почуття. 

У подальшому студентські роботи, 
створені за результатами майстер-кла-
су, мають бути використані для деко-
ративного оформлення коворкінгової 
зони та приміщень - зон для студент-
ського відпочинку.

ДУАЛЬНА ОСВІТА
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КОНКУРС ВІДЕО ПРЕЗЕНТАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

9 грудня 2021 року в університеті відбувся студент-
ський конкурс-показ відеопрезентацій “Моя спеціаль-
ність-2021”. У заході взяли участь 14 студентських 
проєктів, які представили всі спеціальності, за якими 
проводиться набір абітурієнтів та здійснюється підго-
товка фахівців.

Захід проведено Студентською радою університету за 
сприяння та фінансової підтримки ректорату. 

Відкрила захід вітальним словом перша проректорка 
університету, проф. М. Ю. Барна, яка відзначивши мету 
конкурсу – сприяння розвитку творчого потенціалу студен-
тів та активне їх залучення до профорієнтаційної роботи, 
побажала всім учасникам креативу, наснаги до чесної кон-
курентної боротьби і максимального задоволення від її ре-
зультатів.

Оцінювання результатів конкурсу здійснювало фахове, 
компетентне та незалежне журі у складі: Станіслав Гвоз-
дінський – студентський мер м. Львова; Ліна Вислоцька – 
студентський віце-мер м. Львова; Руслан Бойко – відпові-
дальний секретар приймальної комісії університету, Любов 

Мельниченко – голова Студентської ради ЛТЕУ і Микола 
Кондратенко – продюсер, сценарист, режисер (ігрові філь-
ми, реклама).

Проєкти оцінювалися за 20-бальною шкалою за 5-ма 
критеріями, з якими учасники були ознайомлені заздале-
гідь, а саме: інформативність презентації; якість відео; кре-
ативність сюжету; технічна оригінальність; час відтворен-
ня відео. 

За результатами оцінювання конкурсу призерами і пере-
можцями стали відеопрезентації творчих колективів таких 
спеціальностей: 

ІІІ місце – “Туризм” (Ігор Білий, Ірина Остап’юк), 
ІІ місце – “Харчові технології” (Микола Кришталь і Ка-

терина Михальська); “Облік і оподаткування” (Катерина 
Матківська, Лілія Мисак) та “Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність” (Марта Лаб’як, Анна Піскорук);

І місце – “Право” (Богдан Кисарець, Назар Воронко) та 
“Готельно-ресторанна справа” (Денис Курило).

Всі команди отримали Сертифікати учасника конкурсу, 
а переможці відзначені преміями від ректорату.

ВОЛОНТЕРИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
24 грудня 2020 року представники студентської ради 

університету, як волонтери Святого Миколая завітали 
в гості до учнів та педагогів Львівської спеціальної за-
гальноосвітньої школи-інтернату “Марії Покрови”.

З нагоди дня Св. Миколая в університеті проводився бла-
годійний збір коштів – завдяки тим, хто долучився зібрано 
11 270 гривень.

На зібрані кошти, від імені студентів і викладачів уні-
верситету, Студентська Рада придбала та вручила юним ви-
хованцям школи телевізор, про який вони просили у листі 
до Св. Миколая.

Студенти університету відвідали спеціалізовані кабіне-
ти, у яких навчаються діти з вадами слуху, ознайомилися  з 
особливостями педагогічної роботи з ними, за допомогою 
викладачів-сурдопедагогів поспілкувалися з учнями – ви-
хованцями школи, а також побували на неймовірному кон-
церті, який дітки підготували до Нового Року.

УЧАСТЬ У НАУКОВО
МЕТОДИЧНОМУ СЕМІНАРІ

20 жовтня 2021 року доцент кафедри обліку, контролю, 
аналізу та оподаткування Чабанюк О. М. взяла участь у на-
уково-методичному семінарі, який проведений у Львівському 
науково-дослідному інституті судових експертиз Міністер-
ства юстиції України. 

Семінар на тему “Історичний розвиток судової експер-
тизи в Україні та на Галичині” провів завідувач лаборато-
рії товарознавчих економічних досліджень Кудлатий Остап 
Мирославович.

АКТУАЛЬНО
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: 
ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИУРОЧЕНА 400 РІЧЧЮ ХОТИНСЬКОЇ БИТВИ 1621 РОКУ

27-29 жовтня 2021 року на базі університету відбулася 
ІІ міжнародна науково-практична конференція на тему 
“Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: 
освіта, наука, практика”, одним із організаторів якої 
була кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. 
Слід відзначити, що науковий форум проведено за спри-
яння Львівської обласної державної адміністрації.

Відкрила науковий форум перша проректорка, профе-
сорка Марта Барна. Марта Юріївна відзначила, що метою 
конференції є обмін досвідом з питань теорії та практи-
ки індустрії туризму, висвітлення проблемних питань, 
пов’язаних з функціонуванням суб’єктів туристичної ді-
яльності, консолідація зусиль науки та практики для стало-
го туризму в Україні.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся 
заступник голови Львівської облдержадміністрації Віталій 
Загайний.

Протягом чотирьох пленарних засідань конференції об-
говорювалися актуальні проблеми сталого розвитку у світі 

та в Україні, соціально-культурні, економічні, маркетин-
гові, управлінські та правові аспекти розвитку туристич-
них дестинацій, питання розвитку інклюзивного туризму, 
туристичні тренди та новітні освітні технології в туризмі, 
роль регіонів у розвитку туристичної індустрії в Україні, 
ІТ в туризмі тощо. 

Учасники конференції відвідали туристичні цікавинки 
(дестинації) Славської, Козівської й Сколівської громад 
Львівщини.

За результатами конференції ухвалена резолюція з кон-
кретними кроками, рішеннями, які скеровані у відповідні 
структури на рівні міністерств для прийняття до відома 
того, що думають науковці й практики про розвиток туриз-
му, особливо у такий складний час, як пандемія COVID-19.

Слід відзначити, що участь у конференції прийняли 
більше 100 науковців та практиків сфери туризму з різних 
куточків України, а також Польщі, Грузії, Азербайджану та 
інших країн. За результатами конференції видано збірник 
тез доповідей учасників.

22 жовтня 2021 року на базі університету відбулася 
IV міжнародна наукова конференція на тему “Витоки 
та становлення козацького руху на етнічних землях 
України” приурочена до 400-річчя Хотинської битви 
1621 року.
Організатори конференції: Наукове товариство іме-

ні Шевченка, Львівський торговельно-економічний уні-
верситет, Галицьке козацтво ім. Петра Сагайдачного, 
ВГО “Українське реєстрове козацтво”.
Співорганізатори конференції: Львівський національ-

ний університет ім. І. Франка, Інститут українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України, Державний істо-
рико-архітектурний заповідник “Хотинська фортеця”.

Відкрив конференцію вітальним словом, проректор з на-
вчально-виховної роботи університету, професор Степан 
Гелей.

Привітав учасників конференції капелан університету, 
отець Ігор Хомічак.

На конференцію представлено 38 доповідей, авторами 
яких є 48 осіб. Серед них: 17 докторів наук, професорів і 
15 кандидатів наук, доцентів. У роботі конференції взяли 
представники зарубіжних країн: д-р іст. наук, д-р екон. 
наук, професор Kobe Gakuin University – Окабе Йошіхі-
ко (Японія); канд. іст. наук, заступник директора Півден-
но-Східного наукового інституту у Перемишлі Колянчук 
Олександр (Польща); канд. іст. наук, доц. Кривонос Во-
лодимир (США); отаман Болгарського козацького това-
риства ВГО “Українське реєстрове козацтво” Найденов 
Валентин (Болгарія). А також – практичні працівники ко-
зацьких музейно-освітніх закладів: директор державного 
історико-архітектурного заповідника “Хотинська форте-
ця” Буйновська Єлизавета; завідувач музейно-освітнім 
відділом ДІАЗ “Хотинська фортеця” Позняков Денис; 
cтарший науковий співробітник ДІАЗ “Хотинська фор-
теця” Іваночко Альона; директор музею гетьмана Укра-
їни Івана Виговського у селі Руда, Гніздичівської ОТГ 
Ревуцький Степан; почесний громадянин Кульчиць, ди-
ректор музею Петра Сагайдачного та Юрія Кульчицького 
Сидор Богдан.

Учасники конференції представляли 15 міст України.

НАУКА
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ: МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ,
ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

9 грудня 2021 року відбулася IX міжнародна науково-
практична конференція на тему “Інновації в управлінні 
асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”, 
у якій взяли участь більше 13 закладів освіти і науки і 
науки з України, Казахстану, Польщі та Прибалтики.

Учасниками конференції були 20 докторів наук і профе-
сорів, 45 кандидатів наук і доцентів, викладачі, аспіранти, 
студенти освітніх ступенів бакалавр та магістр. Загалом на 
конференції представлено 100 тез доповідей за напрямками: 
товарознавство: управління якістю та безпечністю товарів 
і послуг; вплив сировинних ресурсів і технологій виробни-
цтва на формування асортименту, якості та безпечності то-
варів; сучасний стан і перспективи зростання виробництва 
органічної продукції в Україні та світі; технологія та якість 
продукції ресторанного господарства; експертна діяльність 

у судовій та митній практиці; інноваційний менеджмент 
організацій: проблеми та перспективи розвитку; актуальні 
проблеми та перспективи розвитку індустрії гостинності; 
сучасні технології торгівлі і підприємництва.

21 жовтня 2021 року на базі університету відбулася 
І міжнародна науково-практична конференція здобува-
чів вищої освіти та молодих учених на тему “Актуаль-
ні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: 
пріоритети та перспективи”, організована кафедрою 
фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу. Особливістю конференції було те, 
що вона відбувалася як офлайн, так і онлайн режимі з 
використанням платформи Zoom.

Співорганізаторами заходу виступили: Національна 
академія статистики, обліку та аудиту; Державна установа 
“Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 
НАН України”; Львівський національний університет ім. 
Івана Франка, факультет управління та бізнесу; Держав-
ний біотехнологічний університет; Прикарпатський наці-
ональний університет ім. Василя Стефаника; Вища школа 
управління та банківської справи в м. Познань (Польща); 
Жешовський університет, Польща; Ченстоховська політех-

ніка (Польща); Державний вищий професійно-технічний 
коледж імені проф. С. Тарновського (м. Тарнобжег, Поль-
ща); Таллінський технічний університет (Естонія).

Модератор та організатор наукового заходу - доцент ка-
федри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу Тетяна Мединська.

Відкрив науковий форум ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович закликав 
щоб науковий захід став плідною платформою для обмі-
ну ідеями та досягненнями молодої наукової спільноти, 
обговорення нагальних проблем фінансово-економіч-
ної сфери, напрацювання дієвих рішень щодо перспек-
тив розвитку фінансово-економічних систем в Україні 
та в світі. 

До привітання учасників конференції долучилися 
також: проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак, 
директор Інституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко, завідувач кафедри фінансів, економічної 
безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, 
професор О. І. Копилюк.

На пленарному засіданні виступили представники на-
укової спільноти, молоді учені та здобувачі вищої освіти 
наукових установ-співорганізаторів. 

У роботі конференції в онлайн режимі прийняли участь 
понад 95 осіб, в тому числі здобувачі вищої освіти, аспі-
ранти та молоді учені із закладів вищої освіти та наукових 
установ України й зарубіжжя, зокрема із Львова, Києва, 
Дніпра, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Мукачева, 
Чернівців, Харкова, Острога, Жешова, Познаня, Ченстохова, 
Тарнобжега та Талліна.

НАЛОГОДЖЕНО СПІВПРАЦЮ
З MAIN BUSINESS PARTNER

6 жовтня 2021 року Юридична компанія “Main Business Partner” та юри-
дичний факультет університету підписали Меморандум про співпрацю.

Співпраця відбуватиметься у рамках Всеукраїнської програми стажувань 
“Школа практичної адвокатури”, започаткованої Main Business Partner.

Насамперед це співробітництво направлене на побудову платформи 
для студентів-юристів, яка стане стартом для їх входження у професію, 
розвитку практичних навичок та вмінь на базі теоретичної підготовки, отриманої 
в університеті.

НАУКА
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РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ
Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи разом зі студентами університету взяли участь у 
заключній конференції проєкту “Сільський туризм як за-
сіб реалізації підприємницьких ініціатив молоді з інвалід-
ністю”. який реалізувано Товариством “Зелений хрест”.

Проєкт виконувався в рамках програми Erasmus + спіль-
но з партнерами з Німеччини, Грузії та Молдови. 

Слід відзначити, що впродовж двох років в кожній з кра-
їн-учасниць проєкту були проведені  шестиденні тренінги 
з підприємництва у сфері сільського туризму для молоді 
з інвалідністю, загалом для 78 учасників. 

Також 96 молодих людей та молодіжних працівників, 
з них 48 осіб з інвалідністю, пройшли навчання з практич-
них та правових аспектів підприємництва у сфері сільсько-
го туризму.

11 вересня 2021 року у рамках Днів європейської спад-
щини Львова відбулася лекція та майстер-клас на тему 
“Рівний доступ до якісної освіти для всіх” у спеціалізо-
ваній аудиторії кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Львівського торговельно-економічного 
університету.

Спікери – доценти кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи ЛТЕУ Марія Топорницька та Ірина Тучковська 
ознайомили гостей з інклюзією в освіті та провели майс тер-
клас поведінки з слабозорими та незрячими особами.

Захід відвідали Катерина Халецька та Віра Семків, які 
допомогли відчути усю специфіку поведінки з особами 
з інвалідністю. Катерина розповіла присутнім про свою 
діяльність як автора книжок для незрячих, масажиста, 
члена клубу зі скандинавської ходьби, тоді як Віра по-
ділилася своїми враженнями специфіки навчання в му-
зичному ліцеї, продекламувала авторський вірш “Тато” 
та заспівала пісню “Про Україну”.

ПОЇЗДКА НА МИТНИЦЮ ГАЛИЦЬКО ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
21 вересня 2021 року студенти ОПП “Фінанси, бан-

ківська справа та страхування”, “Фіскальне та мит-
не адміністрування” за ініціативи доцентів кафедри 
фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу Андрейків Т. Я. та Мединської Т. В. 
провели тематичні лекційні заняття на території уні-
кальної памятки культури і природи – скельній фортеці 
Тустань.

За участю гіда, студенти отримали інформацію про осо-
бливості та історичні факти наскельного міста-фортеці 
Тустань. Як відомо, Тустань була оборонним та адміні-

стративним центром, а також митним пунктом на важли-
вому соляному шляху, що вів з Дрогобича на Закарпаття та 
до Західної Європи. 

Основну увагу гід акцентував на інформації щодо ви-
дів податків та мита, які на той час існували. Крім самої 
фортеці, студенти мали нагоду відвідати музей Тустані, в 
якому познайомилися з археологічними знахідками з фор-
теці, 3D-моделлю фортеці та переглянули відеоролик про 
Тустань, дослідження і щорічний Фестиваль, а також 
кімнату воєводи ХІІІ ст.

Крім відвідин Тустані в с. Урич, студенти також відвіда-
ли надзвичайно красиве місце в с. Кам’янка – мертве озеро 
та відомий водоспад Кам’янка.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ВІЗИТ У ЛЬВІВСЬКУ СПЕЦІАЛЬНУ ШКОЛУ МАРІЇ ПОКРОВИ

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

2 грудня 2021 року викладачі кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи разом зі студентами відвіда-
ли Львівську спеціальну школу Марії Покрови для дітей з 
інвалідністю за слухом. 

Візит мав на меті реалізацію методів інклюзивного на-
вчання дітей з порушенням слуху. Перший проректор, 
проф. Барна М. Ю. розповіла учням історію університету, 
його місію та можливості для здобуття освіти особами з 
інвалідністю. Старший викладач кафедри Ланиця І. Ф. про-
вела майстер-класи із сервірування столу та прикрашання 
кондитерських виробів, а доц. Тучковська І. І. організувала 
навчання з техніки скандинавської ходьби. 

Всі присутні учні, більшість з яких не чують і не говорять, 
або мають незначні залишки слуху, активно залучалися до за-
ходу. Вони із задоволенням самостійно засервірували стіл для 
сніданку, обіду чи вечері; прикрашали (а потім і скуштували) 
сметанковим мусом кейки, а також позмагалися у швидкості 
проходження дистанції скандинавською ходьбою. 

У свою чергу, студенти університету отримали перші на-
вички з обслуговування та супроводу осіб з інвалідністю. 

Зустріч була сповнена позитивних емоцій, гарного на-
строю та атмосфери дружби.

У рамках заходу обговорено умови співпраці з пред-
ставниками організації, проблеми забезпечення доступ-
ності до об’єктів туристичної інфраструктури, органі-
зації дозвілля осіб з інвалідністю за зором і можливості 
залучення студентів до супроводу таких осіб в межах 
вивчення дисципліни “Організація обслуговування осіб з 
інвалідністю”. 

Члени кафедри мали можливість ознайомитися з матері-
ально-технічною базою організації, зокрема кімнатою фі-
зичної реабілітації, комп’ютерним класом, кімнатою пси-
хологічного розвантаження та студією звукозапису.

Особливо цікавою та повчальною була екскурсія бібліо-
текою, яка має потужний бібліотечний фонд для осіб з інва-
лідністю за зором, цікаві ексклюзивні експонати унікально-
го музею тифлотехніки. 

Всі учасники заходу висловили щиру надію, що після та-
ких візитів співпраця буде плідною та тривалою.

1 грудня 2021 року відбулося спільне засідання кафе-
дри туризму та готельно-ресторанної справи і Львівсь-
кої обласної громадської організації “Українське товари-
ство сліпих”.

ВІДВІДУВАННЯ КНИЖКОВОГО ФОРУМУ
7 вересня 2021 року доцент кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування Чабанюк О. М., як куратор 
групи, провела захід з відвідування Книжкового форуму 
для студентів третього та четвертого курсів спеці-
альності “Облік і оподаткування” та студентів На-
ціональної академії статистики, обліку та аудиту, які 
зараз навчаються в ЛТЕУ, в рамках Всеукраїнської про-
грами “Студентська академічна мобільність”. 

Під час відвідин студентів ознайомлено з роботою фо-
руму на різних локаціях: вул. Коперника, Палац мистецтв, 
Проспект Свободи.

ЕКСКУРСІЯ МАРШРУТОМЕКСКУРСІЯ МАРШРУТОМ
“ЗОЛОТОЇ ПІДКОВИ”“ЗОЛОТОЇ ПІДКОВИ”

25 вересня 2021 року за сприянням ректорату та де-
кана юридичного факультету, проф. Котухи О. С., під 
керівництвом заступника декана юридичного факуль-
тету, доц. Голинської М. І. та завідувача кафедри тео-
рії держави та права, доц. Олашин М. М., організовано 
екскурсію маршрутом “Золотої підкови” з метою відвід-
ування замків Львівщини.

Студенти юридичного факультету а також факультету 
МЕВтаІТ оглянули історичні пам‘ятки: Олеського, Підго-
рецького та Золочівського замків, послухали пізнавальні 
екскурсії, дружньо та весело провели час й розширили свої 
знання з історії Львівщини.

ЕКСКУРСІЯ МАРШРУТОМ
“ЗОЛОТОЇ ПІДКОВИ”
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МАНДРІВКА ЗАКАРПАТТЯМ
12 вересня 2021 року для студентів, які прибули на на-

вчання до університету за програмою університетських 
обмінів “САМ Україна”, а також для іноземних студен-
тів організовано одноденну екскурсію Закарпатським 
краєм.

Програма подорожі включала відвідини водоспаду 
Шипіт, найбільшого озера Українських Карпат – Синевир, 
а також підйом на крісельному підйомнику на гору 
Маковиця поблизу Міжгір’я.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ
29 вересня 2021 року в межах відзначення Міжнарод-

ного дня студентського спорту відбувся XXVIII тради-
ційний легкоатлетичний пробіг-естафета під гаслом 
“Від Сокільства – до Стрілецтва! Від УСА до НОКу!”, 
у якому брала участь і збірна команда університету. 

Захід присвячено 110-річчю з часу заснування україн-
ської скаутської організації “Пласт” та спортивного клубу 
студентів “Україна”, 20-й річниці створення Комітету з фі-
зичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України та 75-й річниці заснування Львівського державно-
го університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

ПРИЗЕРКА ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ТХЕКВОНДО
23-28 листопада 2021 року в місті Ла Нусія (Іспанія) відбувся чемпіонат 

Європи з тхеквондо, в якому взяли участь понад 1500 спортсменів з 25 країн 
Європи. Вперше в таких престижних міжнародних змаганнях взяла участь 
кандидат в майстри спорту, чемпіонка України та студентка університету 
ОПП “Бізнес економіка” Ірина Муха. 

За результатами змагань Ірина виборола 4 місце в програмі “Командна спец-
техніка”, 4 місце в програмі “Командний силовий тест”, 5 місце в командному 
спарингу. Крім того, Ірина увійшла в топ 10 спортсменок Європи в індивідуальній 
спецтехніці. 

ЕКСКУРСІЯ ВУЛИЦЯМИ
СТАРОГО МІСТА

10 вересня 2021 року студенти першого року навчання 
спеціальності “Менеджмент” за ініціативи кураторів 
професора Ірени Свидрук та доцента Володимира Коцу-
пея взяли участь у екскурсії містом Лева.

Розпочалася екскурсія від пам’ятника королю Данилу 
Галицькому, де студенти почули про заснування Львова, 
про перші згадки про місто у 1256 р.

Далі відвідали Латинську катедру, Костел Успіння діви 
Марії; послухали про Георгія Боїма (Львівського купця) 
та його родинну каплицю небаченої краси – окрасу Кате-
дральної площі. Прогулялися по Площі Ринок, оглянули 
кам’яницю Шольц-Вольфовичів. Студентів зацікавило та 
здивувало, що Вольф Шольц, який був представником од-
ного із найбагатших купецьких родів, мав 12 синів та 12 
доньок. Оглянули Вірменський собор та Монастир Доміні-
канців, комплекс монастиря Бернардинів та ще декілька ін-
ших локацій. Всім учасникам екскурсія сподобалася, після 
якої, учасники жваво ділилися враженнями.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ


