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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
СВЯТКУВАННЯ

НА РІВНІ

ПОЧЕСНЕ ТРЕТЄ
МIСЦЕ В ОБЛАСНIЙ
ОЛIМПIАДI
З ПРАВОЗНАВСТВА
Нещодавно на базі Львівського
державного університету внутрішніх справ у співпраці з Радою директорів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації Львівської області та
обласним методичним
об’єднанням викладачів правознавчих дисциплін було проведено II етап Обласної олімпіади
з правознавства серед
студентів ВНЗ I–II рівня акредитації Львівської області.

ЛЬВIВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОМУ
УНIВЕРСИТЕТУ ВИПОВНИЛОСЯ 203 РОКИ!

7 березня Львівський торговельно-економічний університет, найстаріший кооперативний та один
із найстаріших торговельно-економічних закладів України та Центральної й Східної Європи,
урочисто відзначав 203-ю річницю з часу заснування. На святкування завітали колишні викладачі,
випускники, студенти, професорсько-викладацький склад і працівники університету.

З
В олімпіаді взяли участь 38 представників 16-ти коледжів міста
Львова та області. Львівський
кооперативний коледж економіки і права гідно представила студентка III курсу за спеціальністю
«Правознавство» Віталія Шелест,
яка виборола 3-тє місце.
Зміст завдань олімпіади врахував освітні та суспільні новації у
правознавчій сфері. Комплексно
підібрані тести, завдання на розуміння змісту юридичної термінології, правові задачі дозволили
студентам продемонструвати високий рівень підготовки.
Під час церемонії закриття олімпіади організатори заходу нагородили грамотами та подяками
переможців та їхніх наставників.
Голова методичного об’єднання
викладачів правознавчих дисциплін ВНЗ I–II рівнів акредитації
Львівської області Наталя Галушка зазначила, що студенти приємно вразили високим рівнем
підготовки, а також подякувала
викладачам за результативну роботу з обдарованими дітьми.
Адміністрація Львівського кооперативного коледжу економіки і
права, голова та викладачі циклової комісії правознавчих дисциплін, студентське самоврядування
і одногрупники пишаються своїм
олімпійцем – Віталією Шелест та
бажають їй успіхів і відмінних результатів у подальших заходах.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар коледжу

ахід розпочався зі святко- реалізації нових звершень та ціка- фахівця відділу кадрів Надію Вент- там вручено дипломи, нагрудні

вої Літургії для викладачів
і студентів у гарнізонному
храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів), яку очолив
капелан університету отець Роман
(Довгань). Після завершення богослужіння в актовій залі головного
корпусу відбулося урочисте засідання трудового колективу та студентів університету. З вітальним
словом виступив ректор університету, професор Петро Куцик. Зокрема Петро Олексійович розповів
про здобутки колективу за останній рік, сучасні виклики та перспективи розвитку навчального закладу. Також очільник університету побажав усім присутнім наснаги для творчої і плідної праці, для

вих задумів.
Також з вітальним словом виступив заступник міського голови
Львова Андрій Москаленко, відзначивши вагомі здобутки колективу
університету за свою більш ніж
двохсотлітню історію на благо громади Львова та України.
За сумлінну працю, особистий
внесок у розвиток і зміцнення кооперативної освіти та активну громадську роботу Подякою міського голови Львова нагороджено: доцента кафедри філософії і культури Якова
Сислюка; директора Інституту економіки та фінансів, доцента Тамару
Герасименко; завідувача кафедри
господарського права та процесу, доцента Ярослава Музику; провідного

ку. За видатні заслуги і сумлінну багаторічну працю на ниві кооперативної освіти було присуджено звання і вручено диплом Заслуженого
професора Львівського торговельноекономічного університету професору кафедри фінансів, кредиту та
страхування Ользі Білій.
За сумлінну працю, активну
участь у громадському житті та з нагоди 203-ї річниці від дня заснування
було нагороджено Почесною грамотою 22-х викладачів і співробітників
університету. Грамотою університету відзначено понад 25 членів трудового колективу університету.
За успіхи у навчанні, активну
участь у науковій роботі і громадському житті університету студен-

знаки та грошові премії: імені Олени Степанів – Габріеллі Надь, Наталії Лисенко та Тетяні Скляр; імені Петра Франка – Юлії Фарафоновій та Інні Москаленко.
Також відбулося вручення студентам іменних премій, заснованих викладачами та колективами
кафедр університету. Крім того,
понад 40 студентів із усіх факультетів за активну участь у науковій
роботі і громадському житті були
нагороджені грамотами.
Після завершення урочистих
зборів відбувся святковий концерт
за участі студентських колективів
університету художньої творчості.

Прес-центр ЛТЕУ

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА

ПУЕТ ДIЛИВСЯ ДОСВIДОМ РОЗВИТКУ
ЛIДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦIАЛУ
Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і
торгівлі» не перший рік
опікується виявленням і
подальшим формуванням
лідерства та лідерських
якостей своїх студентів.
Авторська унікальна дисципліна «Основи лідерства» знаходить чимало
схвальних відгуків серед
студентів та учасників
тренінгових занять.

В

університеті систематично працюють над розвитком
лідерських якостей не лише студентів, а й
науково-педагогічних працівників і ректорату. Крім
широкого кола тренінгів
та майстер-класів, університет активно долучається

до міжнародних освітніх
та кваліфікаційних програм. Однією з найважливіших серед них є програма «Розвиток лідерського
потенціалу університетів
України», що фінансується
Британською радою. Її
успішно реалізовували
впродовж трьох років, ре-

зультати знайшли відображення у відпрацюванні механізмів та алгоритмів виявлення й подальшого
формування лідерського
потенціалу українського
закладу вищої освіти.
5 березня цього року в
м. Київ відбувся фінальний захід програми «Роз-

виток лідерського потенціалу університетів України». Інститут вищої освіти НАПН України (координатор проекту) залучив
до участі в заході широке
коло зацікавлених сторін.
Показовим є те, що проект
всебічно підтримували
МОН України, НАПН
України та Британська
фундація лідерства.
Головними спікерами
заходу стали: міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич, президент
НАПН України Василь
Кремень, директор Інституту вищої освіти НАПН
України Світлана Калашникова, Генеральний директор Edvance HE Елісон
Джонс, директор Британської Ради Саймон Вільямс.

Полтавський університет економіки і торгівлі
представляла робоча група проекту у складі ректора Олексія Нестулі, завідувача кафедри менеджменту Людмили Шимановської-Діанич, доцентів
Анни Артеменко, Тетяни
Білобрової, Артема Пожара, Миколи Любимова та
студентки Анни Соколової. Саме вони звітували
перед координаторами й
учасниками про успішне
запровадження в освітнє
середовище університету
лідерської парадигми
управління та унікальні
інструменти виявлення і
формування лідерських
якостей у студентів університету.
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