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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ДВI СЕСТРИ, 
ДВI ЯСКРАВI ЗIРКИ 
ЛЬВIВСЬКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО      

Є у Львівському кооперативному коледжі 
економіки і права дві талановиті красуні – 
третьокурсниці сестри Марія і Зоряна Палюх, 
які навчаються на спеціальності «Право».

Самі дівчата із м. Яворів, а обрали коопко-
ледж за порадою своїх родичів, які свого часу 
в ньому навчалися. Привабив їх навчальний 
заклад ще й тим, що окрім отримання фахо-
вих знань, він дає можливість відкрити в собі 
й інші таланти.

Сестри захоплюються музикою, танцями, 
спортом, пишуть вірші. Жодне свято – з наго-
ди Дня української писемності та мови, День 
народження коледжу тощо – не обходиться 
без їхньої творчості, зокрема дівчата декламу-
ють власні вірші. Загалом за роки навчання 
сестри були задіяні у різноманітних заходах, і 
не тільки в тих, які проводяться у коледжі та 
гуртожитку – вони беруть участь у районних і 
обласних фестивалях, є волонтерами. 

Марія і Зоряна – активні учасниці студент-
ських науково-практичних конференцій, олім-
піад, конкурсів, семінарів, засідань студент-
ської ради. Так, на ХХIХ обласній олімпіаді з 
історії України серед студентів ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Львівської області Марія Палюх 
здобула I місце, а Зоряна на обласній науково-
пошуковій конференції серед студентів вищих 
навчальних закладів I-II рівнів акредитації 
«Світ навколо нас» представила дослідження 
на тему «Друге життя вторинної сировини» і 
посіла II місце. У 2019 р. за успіхи у навчанні, 
науковій роботі та за активну участь у громад-
ському житті навчального закладу дівчата 
отримали обласну премію імені В’ячеслава 
Чорновола. 

Звичайно, дистанційне навчання обмежує 
будь-які публічні виступи під час масових зі-
брань. Але Марія і Зоряна знайшли вихід для 
своїх креативних ідей. У рамках дисципліни 
«Біолого-екологічний модуль» (викладач ци-
клової комісії загальноосвітніх дисциплін – 
Людмила Плугіна) вони підготували творчі ві-
деопроєкти на актуальні теми: «Гіпотези ви-
никнення життя на Землі», «Функціонування 
системи «людство-біосфера», «Збережемо 
Карпати разом!», «Я люблю Україну!».

Після закінчення коопколеджу сестри Па-
люх планують здобути повну вищу освіту в 
університеті та зробити кар’єру в юриспру-
денції. А зараз мріють, щоб якнайшвидше за-
кінчився карантин, щоб хворобу було подола-
но і всі були здорові, щоб був мир та злагода у 
всьому світі, щоб люди були добріші та щасли-
віші, адже життя кожному з нас дається тільки 
раз. 

Михайло ГОЛУБКА, 
прессекретар коледжу

Г оловна мета програми – 
консолідація співпраці 
між бізнесом, владою та 
наукою шляхом проведен-

ня освітніх заходів. До заходу до-
лучилися понад 200 учасників. 
Тематика тренінгів та форумів, 
проведених у рамках Марафону, 
така: креативне підприємни-
цтво, публічні закупівлі, інте-
лектуальна власність, туристич-
ний бізнес, впровадження систе-
ми управління безпечністю хар-
чових продуктів НАССР. До про-
ведення заходів були залучені 
спікери не лише з Полтавського 
університету економіки і торгів-
лі, а й з усієї України. Зокрема в 
онлайн-форумі «Впровадження 
системи НАССР для операторів 
ринку харчової продукції» взяли 
участь голова Асоціації з інте-
грації НАССР в Україні Владис-
лав Веремеєнко, засновниця 
власного бренду «ФАБРИКА РЕ-
ШЕНИЙ» (м. Харків) Вікторія 
Облак, головний спеціаліст від-
ділу безпечності харчових про-
дуктів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Пол-
тавській області Наталія Кате-
ренчук.

До онлайн-семінару «Кра-
щі кейси регіональних ту-
ристичних організацій Укра-

їни» долучилися найкращі 
експерти з розвитку туриз-
му з Одеси, Києва, Чернігова, 
Дніпра, Тернополя, Херсо на 
і Полтави. Серед них – пре-
зидент Національної турис-
тичної організації Іван Ліп-
туга. Очільниця Департа-
менту економіки та інвести-
цій Віта Клименко також 
брала активну участь в орга-
нізованих заходах.  

Окрім освітніх заходів, у 
рамках «Марафону підтрим-
ки підприємництва» запла-
новано підготувати і видати 
практичний посібник з впро-
вадження системи НАССР 
на підприємствах. Він буде 
безкоштовним для полтав-
ських підприємців, а елек-
тронну версію можна буде 
завантажити на офіційному 
сайті Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі. 
Важливо, що всі перелічені 
активності були безкоштов-
ними для підприємців. 

Варто зазначити, що Пол-
тавський університет еконо-
міки і торгівлі постійно ор-
ганізовує заходи для підпри-
ємців, оскільки одним із на-
прямів стратегії розвитку є 
розбудова підприємницько-

го напряму в університеті. 
Цьому сприяє робота інсти-
туту проєктів та інновацій, 
діяльність якого спрямована  
на створення і реалізацію про-
єктних ініціатив. А з 2020 р. 
в університеті створено ін-
ститут бізнесу та сучасних 
технологій, який займається 
підготовкою фахівців у сфе-
рі бізнесу, торгівлі та інших 
галузей, необхідних для еко-
номіки. Уже кілька  років в 
університеті  працює «Шко-
ла НАССР», де проводиться 
навчання для операторів 
ринку харчових продуктів, 
а з цього року реалізується 
трирічний проєкт Еразмус+ 
напряму Жан Моне «Євро-
пейський досвід впрова-
дження системи управління 
безпечністю харчових про-
дуктів НАССР», який перед-
бачає проведення модулю з 
управління безпечністю хар-
чових продуктів. 

Університет має досвід 
співпраці з Центром інфор-
маційної підтримки бізнесу 
м. Суми та вже другий рік по-
спіль реалізує заходи для біз-
несу Полтави і Сум за під-
тримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку. 

Актуальним нині є розви-
ток креативного підприємни-
цтва. Нагадаємо, що з 2019 р. 
університет реалізовує про-
єкт Британської Ради «Creati-
ve Spark: програма підтримки 
підприємництва в сфері осві-
ти» з розвитку креативного 
підприємництва.

Великих зусиль універси-
тет докладає і у плані розви-
тку освітньої діяльності у сек-
торі публічних закупівель. 
Відзначимо, що у 2018 р. в 
університеті відкрито магіс-
терську освітню програму 
«Публічні закупівлі». Орга-
нізатори «Марафону під-
тримки підприємництва» 
отримали позитивний фід-
бек від учасників заходів. Це 
вже не перший проєкт, який 
реалізується спільно Пол-
тавським університетом еко-
номіки і торгівлі та Депар-
таментом економіки та ін-
вестицій Виконавчого комі-
тету Полтавської міської 
ради. Про анонси щодо освіт-
ніх заходів для підприємців 
можна дізнатися на сайті та 
офіційних сторінках у соці-
альних мережах ПУЕТ.

Пресслужба ПУЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!   БІЗНЕС–ВЛАДА–НАУКА

У ПОЛТАВI ВIДБУВСЯ «МАРАФОН 
ПIДТРИМКИ ПIДПРИЄМНИЦТВА»
«Марафон підтримки підприємництва» відбувся  у рамках програми, ініційованої 
Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого комітету Полтавської міської 
ради, «Бізнес–Влада–Наука як взаємодія для результату». Виконавцем програми 
став Полтавський університет економіки і торгівлі.


