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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ОНЛАЙН-ПРОГРАМА

«Знання світу здобуваються тільки у світі, а не в кабінеті».
Фiлiп Дормер Стенгоуп ЧЕСТЕРФІЛД, англiйський державний дiяч, дипломат

  ПІЗНАВАЛЬНО

Диплом магістра європейського 
університету – одна із найзаповіт-
ніших мрій сучасної молоді та їх 
батьків. Саме тому за підтримки 
ректора Олексія Нестулі, завдяки 
ініціативі Міжнародного науково-
освітнього центру та роботі ви-
кладачів Полтавський університет 
економіки і торгівлі став одним із 
учасників проєкту Європейського 
Союзу Еразмус + MHEI-ME. 

ПУЕТ увійшов до консорціуму 
європейських університетів і спів-
організував європейську онлайн-
магістерську програму Multiple 
Higher Educational Institution – 
Masters in Entrepreneurship. Серед 
країн-учасниць європейської про-
грами стажування – Мальта, Сло-
ваччина, Греція, Італія, Угорщина 
та Україна. 

Суть програми в тому, що сту-
денти проходять 10-місячний 
онлайн-курс і стажування на Маль-
ті впродовж двох із половиною мі-
сяців завдяки виграному гранту. 
Наступним етапом буде отриман-
ня диплома про завершення курсу, 
але це відбудеться згодом. 

Квота передбачає три безко-
штовних місця на кожну із країн-
учасниць. З ПУЕТ таку можливість 
вибороли Владислав Борисенко, 
Олександр Устьян та Оксана Феніч. 
Для участі вони мали заповнити 
аплікаційну форму (вказували в 
ній біографічні дані, інформацію 
про трудову діяльність, рекомен-
дації з місця роботи) та пройти 
співбесіду англійською мовою із 
представниками мальтійського 
університету. Варто зазначити, що 
студенти коопуніверситету стали 
учасниками першого набору з 
України.

У рамках реалізації проєкту ви-
кладачами ПУЕТ було розроблено 
матеріали дистанційного курсу 
«Фандрайзинг для стартапів та 
зростання малого та середнього 
підприємства», за яким надалі на-
вчалися студенти.

Магістратура з підприємництва 
тривала півтора роки. За цей час 
студенти вивчили 6 основних та 
3 спеціалізовані курси, пройшли 
3-місячне стажування. Результа-
том навчання стала підготовка ди-
пломних робіт у вигляді бізнес-
планів під керівництвом наставни-
ків із партнерських вишів; презен-
тація відбувалася за допомогою 
відеозв’язку. Офіційне вручення 
дипломів магістра з підприємни-
цтва проходило у Мальтійському 
університеті, куди з’їхалися випус-
кники з усього світу. 

Про навчання, стажування та 
отримання дипломів радо діляться 
враженнями випускники.

– Півтора роки тому виграв 
грант на отримання ще однієї осві-
ти, – розповідає Владислав Бори-
сенко. – Було складно, адже на-
вчання відбувалося онлайн, по-
вністю англійською мовою, голо-

вний офіс був на Мальті, багато 
модулів, бізнес-план, але ми це 
зробили. 6 країн, 6 університетів, 
міжнародна програма підготовки 
магістрів із підприємництва. Дя-
кую рідному університету за те, що 
надає можливість зростати й дося-
гати результатів.

Олександр Устьян вирішив поді-
литися деякими висновками й уро-
ками, які отримав під час навчан-
ня. Отже:

– освіту можна отримувати 
онлайн і її якість не поступається 
традиційній;

– англійська вивчається на прак-
тиці – швидко й результативно;

– отримані знання, інформація, 
ідеї повинні відразу застосовува-
тися, інакше це марна трата часу;

– світ і люди більш відкриті, ніж 
прийнято вважати;

– навчання має бути фокусова-
ним, інакше багатозадачність і від-
волікання зведуть його нанівець;

– життя надає можливості, їх по-
трібно розпізнавати та ними слід 
користуватися;

– за будь-якого результату до-
водиться платити (мова не про 
гроші), завжди потрібно зважува-
ти витрати й очікувані результати.

Завдяки здобутим знанням та 
стажуванню у європейських краї-
нах студенти зможуть зробити 
своє резюме вагомішим. Адже під 
час працевлаштування роботодав-
ці звертають увагу на те, де сту-
денти проходили стажування. 
Будь-яке навчання, стажування 
або робота у країнах Євросоюзу 
відкривають безліч можливостей 
для реалізації у різних сферах, 
адже все це – досвід більш прогре-
сивних країн. Крім навчання і ста-
жування у країнах Євросоюзу, ви 
можете знайти друзів із різних 
країн світу, пізнати різноманітність 
культур, вивчати/вдосконалювати 
мови тощо. Кожна спроба, кожен 
мотиваційний лист наближатиме 
вас до перемоги. 

Олена МАРУСЕНКО

Нещодавно у Тернопільському 
кооперативному торговельно-
економічному коледжі відбувся 
Тиждень фінансів, організований 
викладачами циклової комісії об-
лікових та фінансових дисциплін 
та студентами спеціальності «Фі-
нанси, банківська справа та стра-
хування». 

Тиждень розпочався із ціка-
вої зустрічі: на запрошення ви-
кладачів циклової комісії від-
гукнувся переможець 2-го Все-
українського конкурсу «Кра-
щий бухгалтер України» 2014 
року в номінації «Кращий бух-
галтер України серед бюджет-
них установ», кандидат еконо-
мічних наук, бухгалтер-експерт 
аудиторської фірми «ТерАудит» 
Павло Іванечко. Гість розповів 
молоді про свій шлях до профе-
сійної майстерності, наголосив 
на важливості постійного само-
вдосконалення та самоосвіти.

Фінансисти-третьокурсники 
відвідали музей грошей при 
Тернопільському національно-
му економічному університеті. 
Після екскурсії викладачі та 
студенти коледжу в спеціалізо-
ваній комп’ютерній аудиторії 
кафедри банківського бізнесу 
переглянули науково-популяр-
ні фільми та презентацію на 
тему «Українські гроші».

Серед учнів 8–11-х класів за-
гальноосвітніх шкіл Тернопо-
ля, освітня програма яких пе-
редбачає вивчення дисципліни 
«Фінансова грамотність», було 
проведено традиційний щоріч-
ний турнір юних знавців фінан-
сової грамотності. Перший його 

етап у форматі гри «Найрозум-
ніший» тривав чотири дні. У за-
ході взяли участь команди 
учнів сімнадцяти шкіл, гравці 
яких продемонстрували знання 
із сімейного бюджету, оподат-
кування, історії та функцій гро-
шей, валютних операцій тощо.

Для учнів 9-х класів ТНВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – медичний ліцей 
№15» викладачі та студенти ор-
ганізували і провели бізнес-гру 
«Життєвий капітал». Так, шко-
лярі вчилися вести переговори 
і домовлятися; відтворювали 
стресові та ризикові ситуації ве-
дення бізнесу; показували необ-
хідність соціальної відпові-
дальності, шляхи реалізації та 
реальність виконання будь-якої 
глобальної місії, що ставить пе-
ред собою людина; шукали ба-
ланс між задоволенням особис-
тих потреб та витратами на реа-
лізацію поставленої мети.

Окрім цього, впродовж Тиж-
ня фінансів для учнів шкіл 
було проведено тематичні тре-
нінги «Складання сімейного 

бюджету» та «Закони грошей».
Підсумком Тижня стало про-

ведення фіналу турніру з фінан-
сової грамотності на базі кооп-
коледжу. В ньому взяли участь 
шість команд учнів загальноос-
вітніх шкіл. Гравцям потрібно 
було пройти 9 локацій у «Фінан-
совому квесті» і виконати різно-
манітні завдання із фінансів, 
оподаткування, інвестування, 
страхування тощо. Гра була до-
сить динамічною, учні активно 
і вправно виконували завдання, 
щоб досягти найкращого ре-
зультату. Переможцем стала 
команда, якій вдалося отрима-
ти найбільший дохід, – команда 
Тернопільської ЗОШ №4.

Проведені заходи розшири-
ли економічні знання і школя-
рів, і студентів, посилили їх ін-
терес до відповідних дисциплін 
та, безперечно, сприяли вихо-
ванню грамотного споживача 
фінансових послуг.

Юлія РУДНИЦЬКА, голова 
циклової комісії облікових 

та фінансових дисциплін

ЯК МАЙБУТНI ФIНАНСИСТИ 
У ТЕРНОПОЛI 
ВЧИЛИСЯ I ВЧИЛИ IНШИХ

У Миколаєві відбувся 
гастрономічний фести-
валь «Staff Battle. Ми-
колаїв. Вінтажна кух-
ня», до участі в якому 
долучилися представ-
ники із різних регіонів 
України. Студенти й ви-
кладачі Миколаївського 
коледжу бізнесу і права 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
«Полтавський універси-
тет економіки і торгів-
лі» також стали учасни-
ками заходу. 
Мета фестивалю – по-
вернення до традицій і 
рецептів наших дідів та 

прадідів, використання 
їх у практиці сучасних 
ресторанів. 
У рамках фестивалю 
було організовано блок 
тренінгів та майстер-
класів для управлінців, 
топ-менеджерів, влас-
ників бізнесу і пред-
ставників закладів осві-
ти, що здійснюють під-
готовку фахівців сфери 
HoReCa, в яких взяли 
участь викладачі кооп-
коледжу. 
Студенти ж коледжу 
Олександр Сосін та 
Олександр Великий ви-
бороли срібні медалі у 

номінаціях «JP2 Сучас-
на кухня/Юніор» та «S 
Сервіс–клас» відповід-
но. Журі у складі членів 
Асоціації кулінарів Укра-
їни високо оцінило ро-
боти студентів Микола-
ївського коледжу та їх 
наставників – виклада-

чів циклової комісії тех-
нологічних дисциплін. 
Вітаємо хлопців з про-
фесійним успіхом і ба-
жаємо нових перемог!

Валентина 
ЯКОВЕНКО, 

голова циклової 
комісії технологічних 

дисциплін

СТУДЕНТИ ПУЕТ ОТРИМУЮТЬ 
ДИПЛОМИ МАГIСТРА В ЄВРОПI

СРIБНI ПРИЗЕРИ СРIБНI ПРИЗЕРИ 
ФЕСТИВАЛЮ ВIНТАЖНОЇ КУХНIФЕСТИВАЛЮ ВIНТАЖНОЇ КУХНI


