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1 вересня 2008 р. у Львівській комер�
ційній академії, як і в інших вищих на�
вчальних закладах нашої країни, відбу�
лася урочиста посвята в студенти. На
просторому майдані біля спорткомп�
лексу ЛКА одна за одною вишикували�
ся рівні шеренги першокурсників різ�
них факультетів. А неподалік зацікавле�
но спостерігав за подією великий гурт
тих, хто не один рік щиро вболівав за
майбутніх студентів академії – батьки,
брати і сестри, родичі, друзі… Нарешті
після тривалих переживань переломно�
го в історії вітчизняної освіти року їхні
улюблені діти і приятелі переступили
поріг омріяного вишу, який стане їх�
ньою Alma Mater на все життя.

Вступним словом урочистості від�
крив проректор ЛКА з навчально�ви�
ховної роботи проф. С. Гелей. «Вам ви�
пала велика честь навчатися у цей від�
повідальний час у найпрестижнішому
економічному ВНЗ, якому торік випов�
нилося 190 років; у найосвіченішому міс�
ті, де функціонують 40 вищих навчаль�
них закладів; у славному Львові, який
2006 р. відсвяткував своє 750�річчя; у
духовній столиці України, де жив і тво�
рив український Мойсей – великий
письменник, учений і громадсько�полі�
тичний діяч І. Франко, — звернувся він
з напуттям до першокурсників. — У цей
радісний для всіх нас день хочу поба�
жати вам завжди бути молодими, енер�
гійними, цілеспрямованими і, звичай�
но ж, здоровими. Нехай ваша праця
збагатить нашу державу, піднесе її між�
народний авторитет, а вас, ваших рід�
них та близьких зробить щасливими».

У дзвінкій тиші погожого вересне�
вого ранку особливо урочисто лунає дер�

жавний гімн «Ще не вмерла України…»
у виконанні хорової капели «Мрія»
Львівської комерційної академії. При�
сутні хвилиною мовчання вшановують
пам’ять викладачів академії, які мину�
лого навчального року відійшли у віч�
ність: колишнього декана товарознавчо�
комерційного факультету, к. т. н., доц.
М. Кушніра та завідувача кафедри філо�
софії і культури, д. ф. н., проф. Н. Гор�
бача. Хорова капела співає молитву
«Отче наш».

Ведучий надає слово ректорові ЛКА
проф. І. Копичу. З ледь прихованим хви�
люванням ректор звертається із вітан�

ням до запрошеного з цієї нагоди про�
тоієрея церкви Св. Трійці у Львові пре�
подобного отця Степана, професорів,
доцентів, викладачів, студентів і гостей
академії. Але, мабуть, найважливішими
були його слова подяки батькам нинішніх
першокурсників. «Ви довірили нам своє
найдорожче – ваших дітей, і ми свідомі
того, які великі надії ви на нас покла�
даєте, — сказав проф. Копич. – Можете
бути певними, що професорсько�викла�
дацький склад, всі працівники академії
докладуть всіх зусиль, аби ваші сини і
доньки стали високоосвіченими фахів�
цями, гідними особистостями, справж�
німи патріотами Батьківщини».

Підкресливши цивілізаційну суть
християнства в історичному розвитку
української духовності й культури, С.
Гелей надає слово отцю Степану
(Юрію). Священик благословив ново�
прибулих студентів на добрі справи, ви�
словивши надію, що їхні життєві стеж�
ки впродовж усіх років навчання «вес�
тимуть у першу чергу до Храму Божого
та до храму освіти й науки». З цими сло�
вами він обходить стрій студентів з усіх
факультетів, рясно скроплюючи їх
святою водою.

По тому біля трибуни, де стоять ко�
шики з квітами, з’являються юнаки й дів�
чата в українських вишиванках. За тра�
дицією академії, вони мають покласти їх
до підніжжя пам’ятників таких світочів
української науки й культури, як Тарас
Шевченко, Іван Франко та Михайло Гру�
шевський. Під звуки пісні на слова
Т. Шевченка «Учітеся, брати мої» уро�
чиста процесія покидає спортивний май�
данчик.

�  У святкових мантіях до трибуни прямують проректори й декани.

Закінчення див. на стор. 2
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А свято тим часом триває. Проф.
С. Гелей одне за одним називає імена
викладачів та студентів, які впродовж
майже 200 років працювали або навча�
лися у стінах ЛКА і прославили її невтом�
ною працею, науковими здобутками,
мужністю й непохитним патріотизмом.
«Сьогодні вас будуть навчати майже 500
висококваліфікованих викладачів, се�
ред яких близько 40 докторів наук, про�
фесорів, та 250 кандидатів наук, доцен�
тів», — зауважує він, підкреслюючи цим
безперервний зв’язок поколінь і
славних традицій вишу.

По тому слово для вітання від імені
професорсько�викладацького складу
академії надається доц. В. Канціру — де�
канові юридичного факультету. Промо�
вець наголосив, що студенти і батьки,
які обрали для навчання своїх дітей
Львівську комерційну академію, не по�
милилися. Адже тут створена найсучас�
ніша матеріальна база навчального про�
цесу, запроваджуються передові інно�
ваційні технології навчання і головне –
академія укомплектована науковими й
педагогічними кадрами високої квалі�
фікації. І це дозволяє їй готувати фа�
хівців європейського рівня.

Ведучий повідомляє, що з нагоди
свята на ім’я ректора академії надійшли
телеграми від державних та гро�
мадських організацій, вітчизняних та
іноземних вишів, кооперативних орга�
нізацій, в яких вони бажають колективу
академії міцного здоров’я, творчих успі�
хів на ниві освіти, науки і виховання
студентської молоді. Над майданом, де
вишикувалися першокурсники, вро�
чисто лунають звернення Президента
України В. Ющенка та вітання Правлін�
ня Укоопспілки з нагоди початку нового
навчального року.

Нарешті настає кульмінаційний мо�
мент. До мікрофону підходить студентка
5�го курсу факультету міжнародних еко�
номічних відносин І. Возна з великим
символічним ключем знань у руках. Во�
на виголошує вітання всім присутнім і
звертається до ректора з проханням
передати цей ключ студентці 1�го курсу

На фото:
 Проректор, проф. С. Гелей оголошує

про відкриття посвяти в студенти
 Отець Степан щедро скропив

«неофітів» ЛКА святою водою
 Символічний ключ знань у руках пер&

шокурсниці МЕВ К. Демченко

ційної академії закритим. Хорова капела
«Мрія» завершує його майстерним ви�
конанням духовного гімну України «Бо�
же великий, єдиний».

Під звуки цього величного гімну ми�
мохідь спадають на гадку ремінісценції
з багатої подіями історії ЛКА. Ще під час
революції 1848 р. одним із найактивні�
ших загонів львівських повстанців був
Академічний легіон, сформований зі сту�
дентів (тоді їх називали «академіками»),
в тому числі й нашої академії. Озброєні,
окрім крісів, знаннями економічного,
технологічного і суспільного розвитку,
бійці легіону, як ніхто інший, розуміли
важливість демократичних перетворень
для реалізації соціальних та національ�
них інтересів народів Австрійської імпе�
рії, зокрема українського. Подібне по�
єднання освіченості із громадянською
свідомістю неодноразово демонструва�
ли й наступні покоління студентів ЛКА.
Хочеться вірити, що і нинішнє їх попов�
нення буде гідне слави своїх попе�
редників.

Валерій ПОДОЛИННИЙ

Закінчення.
Початок див. на стор. 1

цього ж факультету К. Демченко. Проф.
І. Копич передає ключ у руки першо�
курсниці під звуки давнього доброго
студентського гімну «Ґаудеамус…». К.
Демченко виголошує коротку промову,
пообіцявши від імені нового поповнення
академії, що воно виправдає надії, які на
нього покладаються.

Ведучий оголошує урочистий ритуал
посвяти в студенти Львівської комер�
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ДОЛЯ АКАДЕМІЇ – В РУКАХ КОЖНОГО З НАС
(Зі звіту ректора ЛКА проф. І. Копича про роботу у 2007�2008 роках)

1 вересня відбулася конференція тру&
дового колективу Львівської комерційної
академії, на якій серед іншого було схва&
лено звіт ректора проф. І. Копича про ро&
боту у минулому навчальному році та зав&
дання на майбутнє. Пропонуємо вашій
увазі найцікавіші, на погляд редакції, тези
із цього звіту.

Протягом минулого навчального ро�
ку в академії проведено роботу щодо
забезпечення виконання ліцензованих
обсягів прийому за освітньо�кваліфіка�
ційними рівнями, галузями знань, на�
прямами підготовки, спеціальностями
та формами навчання в 2008 році у від�
повідності до рішень Вченої ради ака�
демії та наказу № 127/01 від 15 жовтня
2007 р. «Про профорієнтаційну роботу в
академії на 2008 рік».

Академією було впорядковано від�
носини з навчально�консультативними
центрами у Хмельницькому торговель�
но�економічному коледжі та Івано�Фран�
ківському фінансово�комерційному ко�
оперативному коледжі імені С.Граната.
Позитивним моментом вважаємо ство�
рення на базі Луцького кооперативного
технікуму коледжу академії, що дасть в
майбутньому можливість краще форму�
вати контингент наших студентів.

1. Вступна кампанія
У 2008 р. до академії зараховано:
— на денну форму навчання 901 сту�

дентів при ліцензійному обсязі 1042;
— на заочну форму навчання 928 сту�

дентів при ліцензійному обсязі 1200;
— на V курс (освітньо�кваліфікацій�

ний рівень спеціаліст, магістр) 142 сту�
денти;

— на другу освіту 117 студентів.
Нами повністю виконано державне

(галузеве) замовлення, яке складає на
денній формі — 85 осіб, а на заочній — 42
особи.

Таким чином в орбіту академії для
здобуття фаху за тим чи іншим освітньо�
кваліфікаційними рівнем, на тій чи ін�
шій формі навчання зараховано 2090
осіб, що на 79 осіб менше, ніж у 2007 р.

«Багато» це, чи «мало»? З огляду на
наявності ліцензії – «мало», бо недови�
конано ліцензований обсяг, а якщо з фі�
нансової точки зору то – «багато», бо ми
отримали покриття доходів кошторису
академії навіть більше, ніж очікували. У
цьому зв’язку, дякую всім, хто причет�
ний до формування набору 2008 р. і висо�
кого рівня його організації.

2. Організація та зміст
навчального процесу

Відповідно до вимог Болонської дек�
ларації ректоратом та випусковими ка�
федрами академії розроблені нові нав�
чальні плани для всіх напрямів підготов�
ки (для першого курсу), всіх спеціаль�
ностей (освітньо�кваліфікаційний рі�
вень спеціаліст, магістр) та удосконале�
ні чинні навчальні плани для всіх спе�

ціальностей, за якими здійснюється під�
готовка фахівців на денній, заочній та
вечірній формах навчання. Нові навчаль�
ні плани відповідають галузевим стан�
дартам вищої освіти України.

Загалом розроблено та удосконалено
177 навчальних планів, які схвалені Вче�
ною радою академії. Відповідно до вимог
Болонської декларації в навчальних пла�
нах для студентів 1 – 5 курсів зменшена
частка аудиторного навантаження та
збільшена кількість годин на самостійну
роботу студентів. Отож, тижневе наван�
таження у студентів 1 – 4 курсів, у за�
лежності від напряму підготовки та спе�
ціальності, складатиме 27�28 годин; у
спеціалістів – 22�23 години; магістрів –
16�18 годин.

Необхідно продовжити роботу із
вдосконалення змістовного наповнення
кредитів, їх структури й обсягів, місця в
структурно�логічній схемі навчального
процесу. При цьому слід уникати фор�
мальних підходів при впроваджені тес�
тових технологій поточного та підсум�
кового контролю знань з метою забез�
печення їх максимальної об’єктивності
і надання студентам можливості корегу�
вати результати навчання, як це перед�
бачено чинним законодавством та нор�
мативними документами.

Інновації у навчальному процесі –
важливий напрям роботи. З огляду на це
на наступний навчальний рік заплано�
вано придбати 100 сучасних комп’юте�
рів загальною вартістю близько 350,0 тис.
грн., з метою:

— створення комп’ютерних класів
ще на ряді випускових кафедр товаро�
знавчо�комерційного факультету та в
інших структурних підрозділах;

— завершення переоснащення внут�
рішньої комп’ютерної мережі оптично�
волоконним зв’язком;

— обладнання ряду лекційних ауди�
торій сучасним технічним оснащенням
(мультимедійними проекторами, ноут�
буками і програмним забезпеченням).

Для реалізації цих завдань необхідно,
крім грошей, створити відповідні умови
для підвищення кваліфікації викла�

дацького складу, особливо з питань за�
провадження новітніх технологій на�
вчання та нового змісту освіти відповід�
них напрямів підготовки і спеціальнос�
тей.

3. Ліцензійно&акредитаційна робота
В академії збільшено ліцензований

обсяг набору студентів як денної, так і
заочної форм навчання.  У поточному на�
вчальному році:

— відкрито нову спеціальність «Го�
тельно�ресторанна справа» – 50 осіб на
денній і 50 осіб на заочній формах на�
вчання;

— ліцензовано набір на магістерську
програму з «Права» – 25 осіб на денній і
25 осіб на заочній формах навчання;

— відкрито нову магістерську прог�
раму «Управління інноваційною діяль�
ністю» – 30 осіб на денній і 30 – на заоч�
ній формах навчання.

Проте, щоб позиціонувати академію
як сучасний Європейський заклад ос�
віти і мати набір студентів в академії не�
обхідно провести певні радикальні змі�
ни. Зміни мають торкнутися чотирьох
основних напрямів:

— підвищення ролі професора, до�
цента в роботі зі студентами;

— поліпшення змісту навчальних ма�
теріалів, над виданням яких працюють
на кафедрах, приведення їх до вимог но�
вої організації навчального процесу;

— належного забезпечення студен�
тів друкованою й електронною навчаль�
ною літературою;

— підвищенням кваліфікації, педа�
гогічної майстерності викладачів молод�
шого покоління й адаптування до нових
умов, удосконалення роботи досвідче�
них викладачів.

4. Навчально&методична робота
На тлі стабільного щорічного видання

близько 300 навчальних видань нам вда�
ється змінювати на краще структуру ви�
даної навчальної літератури. Збільшено
підготовку та видання тестів, проте  за�
лишається проблема підручників. За по�
точний рік підготовано 10 підручників. І
це тоді, коли в академії читається майже
800 навчальних дисциплін, працює 30
професорів та понад 140 доцентів зі ста�
жем роботи понад 10 років, тобто потен�
ційних авторів підручників!

Особливе місце серед навчальної лі�
тератури належить підручникам і посіб�
никам з грифом Міністерства освіти і
науки України. За поточний рік 17 ка�
федр не видали жодного підручника і по�
сібника з Грифом МОН України. Разом з
тим окремі кафедри мають позитивні ре�
зультати цієї роботи: кафедра товаро�
знавства продовольчих товарів – 5; ко�
мерційної діяльності та підприємництва
– 5, товарознавства непродовольчих то�
варів – 3 підручники.

Продовження див. на стор. 4, 5
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Як виправити ситуацію?
1. Нам слід добитися, щоб саме про�

фесори стали провідниками ідеї: «Для
кожної навчальної дисципліни, яку чи�
таю – сучасний підручник».

2 На кафедрах необхідно правильно
планувати педнавантаження, особливо
для професорів і досвідчених (зі стажем)
доцентів. Близько 15% професорів чи�
тають лекції лише на одному потоці сту�
дентів. За нашими підрахунками аби ви�
конати міністерські вимоги акредитації
спеціальностей і академії у 2010 р. в ці�
лому, необхідно, щоб професор вів лек�
ційний курс як мінімум на 4 потоках,
готував до друку що п’ять років моно�
графію і що п’ять років – підручник.

Суттєві зміни повинні відбутися і в
методиці підготовки навчальної літера�
тури. Підручник, в якому зосереджені
теорія, закони, правила, певна інфор�
мація, відійшов у минуле. Студенту, який
претендує на диплом європейського рів�
ня і на участь на європейському ринку
праці, потрібен підручник на кшталт «Ке�
рівництво до дії» з набуття знань, оволо�
діння вмінням та освоєння навичок у пев�
ній галузі знань… Кафедри повинні по�
дбати про якісний продукт електронної
бібліотеки.

5. Наукова діяльність та розвиток
кадрового потенціалу

Характерною особливістю наукової
діяльності у 2007�2008 навчальному році
можна вважати її активізацію, вихід на�
шої науки на розробку великих тем. Си�
лами вчених академії виконані і здані
Мінекономіки України і Національній
асоціації торгівлі і сервісу дві масштабні
теми «Обґрунтування норм втрат товарів
у сфері торгівлі» і «Розроблення норма�
тивів торговельної площі в торгівлі». За
результатами досліджень Мінекономі�
ки готує  пакет документів для практич�
ного впровадження нормативів.

Академія спільно з Київським націо�
нальним торговельно�економічним уні�
верситетом і Донецьким національним
університетом економіки і торгівлі
розробляє проект Закону України «Про
внутрішню торгівлю» на замовлення Мін�
економіки. На І етапі розроблена поста�
тейна структура Закону, яка прийнята
«Замовником».

На замовлення Укоопспілки суттєво
опрацьована «Стратегія розвитку спо�
живчої кооперації України (до 2015 ро�
ку)», яка повинна стати одним з доку�
ментів ХХ з’їзду споживчої кооперації у
2009 р.  Керівник  проекту – д.е.н.  Ба�
бенко  С.Г. У розробці теми взяли участь
25 вчених академії, головним чином, з
економічних та гуманітарних кафедр.

Ще один напрям наукової діяльності
– це участь у міжнародних наукових
програмах. Академія виграла тендер в
Києві і Бухаресті за програмою Схід�За�
хід (TASIS). Інший аспект – участь в
розробках у рамках програми (TEMPUS�
4), головно, в сфері навчання з міжна�
родної економіки та електронного біз�
несу. Близько 20 вчених академії взяли

участь у конференціях, симпозіумах за
межами України: Італії, Німеччині, Ру�
мунії, Польщі, США, Молдові, Росії, Бі�
лорусії та інших країнах.

Ефективність аспірантури суттєво
зросла і складає понад 35% (середній ін�
дикатор в Україні — 20%). Сьогодні в ас�
пірантурі навчається 153 аспіранти, у
тому числі 26 осіб на денній формі, 127 –
заочно і 15 осіб прикріплено здобувача�
ми. Надзвичайно актуальною залиша�
ється проблема розширення спеціаль�
ностей в спеціалізованій раді із захисту
дисертацій та відкриття докторської ра�
ди.

Підготовка монографій, підручни�
ків, посібників, наукових доповідей, ста�
тей, науково�методичних розробок та їх
публікація займає важливе місце у сфері
наукової діяльності в академії. Цей на�
прям у 2008 р. характеризується особли�
вою активністю. Монографічна літера�
тура зазнала позитивних – кількісних і
якісних зрушень. За 2007/08 н.рік під�
готовано ряд фундаментальних моно�
графій.

Кадровий потенціал має визначаль�
ний вплив на всі види нашої діяльності
академії. На  кінець  навчального року в
академії  налічувалося 397 осіб  штатних
науково�педагогічних  працівників, а з
сумісниками – 455 осіб. Серед  них: 30
докторів,  професорів, і 220 кандидатів
наук. Зі ступенями і науковими зван�
нями в академії працюють на постійній
основі 212 осіб (близько 58% від загаль�
ної кількості працівників). Середній вік
викладачів академії становить 43 роки.

Оцінюючи в цілому позитивно нау�
кову діяльність в академії, рівень її орга�
нізації і результативності, необхідно зо�
середити увагу на деяких найактуальні�
ших проблем, вирішення яких пов’язані
зі стратегією розвитку нашої академії. …
Сучасна орієнтація на інноваційну мо�
дель соціально�економічного розвитку
України висуває на авансцену фунда�
ментальні, масштабні наукові розробки.
Для вирішення цієї проблеми насампе�
ред потрібна нова стратегія – об’єднати
зусилля науково�творчих колективів ака�
демії та інших вітчизняних та закордон�
них вишів, а також інститутів НАН Ук�
раїни у межах договорів співробітництва
для проведення досліджень з актуаль�
них масштабних тем на базі фундамен�
тальних наук.

6. Міжнародна діяльність
Для забезпечення студентів, аспі�

рантів і викладачів вчасною та деталь�
ною інформацію про програми навчан�
ня в інших країнах відділи МЗіСР ака�
демії підтримує зв’язки з Американсь�
кою Радою зі співробітництва в галузі
освіти і вивчення мов (ACCELS), Між�
народним Фондом Відродження, Радою
Міжнародних Наукових Досліджень та
Обмінів (IREX), Закордонною комерц�
ійною службою уряду США, Бюро Ні�
мецької академічної служби обміну,
Міжнародною асоціацією промоції спів�
робітництва між науковцями СНД
(INTAS), а також посольствами інших
країн в Україні. У 2007�2008 навчально�
му році студентам, аспірантам і співро�
бітникам академії було запропоновано
близько 20 програм навчання і стажу�
вання за кордоном.

Щодо другого напряму, то як основ�
не завдання було визначене отримання
грантової підтримки із фондів Євросо�
юзу та налагодження співпраці з закор�
донними ВНЗ. Розроблено та подано 3
проекти, які прийняті до розгляду Євро�
пейською комісією для отримання фі�
нансування в рамках програми ЄС
«TEMPUS�IV». З цією метою підписано
Меморандум про наміри між учасника�
ми міжнародного консорціуму, до скла�
ду якого увійшли провідні виші України,
Молдови, Білорусії, Угорщини, Румунії,
Німеччини та Нідерландів.

У межах третього напряму діяльності
– у 2007�2008 навчальному році було ук�
ладено угоди з Кооперативно�торговим
університетом Молдови, Всеросійсь�
ким заочним фінансово�економічним
інститутом, Балтійською Міжнародною
Академією,  підготовано протокол про
співпрацю зі  Шведським інститутом м.
Стокгольм. На підставі відповідних угод
було продовжено співпрацю між ЛКА та
Вроцлавською академією економічною
ім. О. Ланге (Польща), Вищою школою
управління та адміністрації в м. Замость
(Польща), Університетом м. Перуджа
(Італія), Асоціацією університетів Цент�
ральної і Східної Європи (Італія). Ак�
тивно підтримується налагоджена 5
років тому плідна співпраця з Вищою
школою економічною м. Стальова Воля
(Польща) та Вищою школою економіч�
ною у Варшаві (Польща).

ДОЛЯ АКАДЕМІЇ – В РУКАХ КОЖНОГО З НАС
Продовження.
Початок див. на стор. 3

Закінчення див. на стор. 5

 Професор Дайновський читає лекцію з використанням мультимедійного
проектора
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Згідно з угодами про співпрацю, 6
студентів різних спеціальностей акаде�
мії за програмою семестрового обміну
перебували на навчанні у Вроцлавській
економічній академії (ВЕА), а студенти
ВЕА навчались у ЛКА; 5 студентів всту�
пили на навчання до магістратури Шко�
ли головної торговельної у Варшаві.

Ухвалено рішення щодо створення
робочої групи із розробки стратегії роз�
витку академії на період 2008�2015 років.
Пріоритетним завданням вважаємо ін�
теграцію ЛКА у європейський освітній
простір на збалансованих і взаємовигід�
них, у тому числі фінансово, засадах на
основі залучення до навчання в Академії
іноземних студентів, а також стажуван�
ня і навчання в закордонних вишах, на�
самперед, польських, українських сту�
дентів та аспірантів з метою отримання
подвійних дипломів магістра та PhD.
Зараз ведуться переговори із польськи�
ми навчальними закладами�партнера�
ми стосовно створення спільного украї�
нсько�польського факультету для на�
вчання студентів з міжнародного туриз�
му.

7. Діяльність в гуманітарній сфері
та виховання студентів

В основі виховної роботи академії –
демократизація студентського життя,
організація корисного дозвілля, участь у
культурно�освітніх всеукраїнських та
міжнародних заходах, діяльність
студентських культосвітніх та спортив�
них самодіяльних формувань. У вересні
2007 р. деканатами, кафедрами, курато�
рами академічних груп було проведено
роз’яснювальну роботу зі студентами
перших курсів щодо організації навчаль�
но�виховного процесу, ознайомлено їх з
правилами поведінки в навчальних кор�
пусах, оцінюванням знань відповідно до
Болонської системи. На батьківських
зборах студентів 1�го курсу та їхніх бать�
ків було ознайомлено з вимогами на�
вчального процесу, умовами і прави�
лами проживання у гуртожитку, особ�
ливостями культурно�масової роботи. У
роботі кураторів основна увага зосеред�
жується на індивідуальному підході до
роботи зі студентами.

На початку 2007–2008 навчального
року профком разом зі Студентським уря�
дом провели свято першокурсника, а та�
кож конкурс «Міс Академія».

У листопаді 2007 р. Студентським
профкомом та студентським парламен�
том був організований вечір, присвяче�
ний «Дню студента», у програмі якого
були концерт, танці та вікторини, наго�
родження за успішне навчання, актив�
ну громадську роботу та спортивні до�
сягнення кращих студентів грошовими
преміями.

Окремі форми і методи цієї роботи ста�
ли традиційними. Особливу увагу ка�
федри, куратори академічних груп при�
діляють першокурсникам, допомагають
їм адаптуватись в нових умовах життя та
праці. У 2006–2007 навчальному році по�
над 80 % студентів 1�го курсу відвідали 8

львівських музеїв та найбільші львівські
театри. Важливу роль у вихованні сту�
дентів відіграють творчі колективи: хо�
рова капела «Мрія», танцювальний ан�
самбль «Намисто», вокально�інструмен�
тальний ансамбль, ансамбль бандурис�
тів, студентський театр об’єднані в клубі
художньої творчості.

Значну увагу керівництво академії,
факультети та кафедри, куратори ака�
демічних груп приділяли правовому ви�
хованню студентів. З 11 по 25 лютого 2008
р. проведено анкетування на предмет
знання студентами академії своїх прав та
обов’язків та відповідальності за вчинен�
ня певного виду злочинів. Як показали
результати анкетування, студенти не у
повному обсязі ознайомлені з власними
правами та обов’язками, недостатньо
розуміють свій правовий статус. Запро�
поновано створити інформаційно�пра�
вовий стенд, що міститиме вичерпну,
роз’яснювальну інформацію для студен�
тів стосовно їх правового статусу.

Протягом року у гуртожитках ака�
демії проводилися перевірки санітарно�
го стану кімнат, дотримання студентами
правил проживання в гуртожитках, де�
тально вивчався побут студентів, розгля�
далися пропозиції та зауваження щодо
покращення умов проживання. Студен�
ти, які порушували правила проживан�
ня, згідно наказу ректора були виселені
з гуртожитків, зокрема, з гуртожитку
№ 3 – 9 осіб, з гуртожитку № 4 – 14 осіб.
Студентським урядом був оголошений
конкурс на кращу кімнату в гуртожит�
ках академії, за результатами якого пе�
реможці були нагороджені грамотами.

У 2007�2008 навчальному році роз�
почата рекреаційно�оздоровча робота се�
ред студентів в спортивно�оздоровчому
таборі «Латориця». За навчальний рік у
СОТ «Латориця» оздоровлено 687 сту�
дентів. Під час оздоровлення студентів
були проведені екскурсії, туристичні по�
ходи мальовничими місцями та турис�
тичними маршрутами Прикарпаття, зма�
гання з волейболу, футболу, баскетболу.

У вересні 2007 р. під егідою Обласного
управління фізичної культури і спорту та
Міністерства освіти і науки України був
організований XI Всеукраїнський спор�

тивний фестиваль, в якому взяли участь
студенти академії. В жовтні 2007 р. було
проведено масовий легкоатлетичний
крос, присвячений 190�ій річниці ака�
демії та спартакіаду студентів 1�го кур�
су з шести видів спорту. У вересні 2007 р.
викладачами кафедри фізичної культу�
ри та спорту разом з медичним пунктом
ЛКА було проведено медичний огляд сту�
дентів 1�го курсу, за результатами якого
були сформовані основні, підготовчі та
спеціально�медичні групи для занять фі�
зичним вихованням та спортом. Студен�
ти, які за станом здоров’я звільнені від
занять з фізичної підготовки, включені
до спеціальних теоретичних груп.

Важливе місце в діяльності академії
у 2007 р. зайняла підготовка та відзначен�
ня 190�річчя від дня заснування Львівсь�
кої комерційної академії. У березні 2007
р. було створено Благодійний фонд імені
М.Туган�Барановського. Вченою радою
було затверджено положення про почес�
не звання «Заслужений професор Львів�
ської комерційної академії» і положен�
ня про щорічні студентські премії імені
Олени Степанів та імені Петра Франка,
прийнято рішення про надання звання
почесного доктора Honoris Causa уче�
ним, котрі мають найбільші заслуги пе�
ред академією.

Ювілею були присвячені творчі звіти
факультетів, вечори�зустрічі викладачів
та студентів з випускниками академії,
студентська спартакіада, спеціальні ви�
пуски «Вісників» академії, проведено
масштабну виставку наукових праць,
підручників та посібників, написаних
вченими академії за 190 років. Опублі�
ковано більше 20 монографій, збірники
статей та інші праці.

Відзначення 190�річного ювілею
Львівської комерційної академії, у яко�
му крім викладачів, співробітників та
студентів взяли участь понад 600 гостей
(переважно випускників) засвідчило,
що наш торговельно�економічний виш
користується високим авторитетом. Го�
туючи висококваліфіковані кадри, фор�
муючи національну економічну еліту,
академія сприяє вирішенню найсклад�
ніших завдань, що постають перед на�
шою державою.

ДОЛЯ АКАДЕМІЇ – В РУКАХ КОЖНОГО З НАС
Закінчення.
Початок див. на стор. 3, 4

 Заняття у спорткомплексі ЛКА



66666 З ALMA MATER

19 вересня і 23 жовтня відбулися два
засідання Вченої Ради Львівській ко�
мерційній академії, на яких було роз�
глянуто низку актуальних для життя і
подальшого розвитку нашого навчаль�
ного закладу питань.

Перше засідання розпочалося з уро�
чистої події – вручення пам’ятної медалі
до 190�річчя Львівської комерційної
академії відомому громадському діячеві,
співакові й музикантові Володимиру
Луціву, який проживає в Лондоні. Наго�
родження співпало з черговим візитом
маестро до Львова, куди він прибув на
гастролі з хором ім. М. Лисенка з Утрех�
та (Нідерланди). Вручаючи медаль, рек�
тор ЛКА проф. І. Копич побажав В. Луц�
іву міцного здоров’я, творчого натхнен�
ня, енергії й завзяття, щоб і надалі про�
славляти невмирущі надбання україн�
ської культури у світі (див. фото про на�
городження В. Луціва пам’ятною медал�
лю і матеріал про його життя та твор�
чість на с. 7)

У слові�відповіді В. Луців сказав, що
нинішні концерти в Україні – це вже йо�
го 23�тє міжнародне турне та, що він ро�
бить усе для підтримання високого
іміджу нашої Батьківщини за кордоном.
Серед іншого, він передав книжки про�
фесорів ЛКА до Британської бібліотеки
і завжди допомагав хоровій капелі нашої
академії «Мрія» у її закордонних гаст�
ролях. «Вистояти у цьому мінливому, ди�
намічному світі можуть лише нації, які
не втратили своєї самобутності, своєї
культури, що її натхненно пропагує ваш
хор «Мрія», — підкреслив знаменитий
український митець.

А головним питанням вересневого
засідання Вченої Ради природно був п.1
порядку денного «Про результати набо�
ру студентів у 2008 році і завдання дека�
натів, інститутів академії та випускових
кафедр щодо набору у 2009 році». Допо�

відач, ректор ЛКА проф. І. Копич звер�
нув увагу присутніх на тенденцію до ус�
кладнення з набором студентів, через
низку об’єктивних причин. «Порівняно
з минулим роком набір першокурсників
у нас склав 101%, а на заочному від�
діленні – 102%. Велику роль у попов�
ненні студентських лав в академії віді�
грали підготовчі курси. Але наступного
року ситуація буде складнішою, — попе�
редив він. – Тепер випускники курсів не
матимуть пільг при зарахуванні на на�
вчання. Втім це – тільки проект Мініс�
терства освіти й науки України, тому пи�
тання підготовчих курсів залишається
відкритим».

Ректор наголосив, що відтак деканам
і директорам інститутів треба буде док�
ладати таких самих зусиль до набору сту�
дентів і на маґістерські програми (2 із
них, до речі, ліцензовані цього року), як
до набору на 1�й курс, а також активно
працювати з профільними коледжами.
Він повідомив також, що для забезпе�
чення якісного набору студентів, ЛКА
разом з Полтавським університетом
споживчої кооперації України виступи�
ли з ініціативою провадити державний
галузевий набір за конкурсом на підставі
сертифікатів, виданих центрами неза�
лежного оцінювання знань.

На засіданні 19 вересня були обгово�
рені та схвалені й інші питання порядку
денного. Зокрема, затверджено план ро�
боти Вченої Ради на 2008�2009 навчаль�
ний рік, підтримано представлення до
вченого звання доцента кафедри міжна�
родних економічних відносин к. е. н.
М. Флейчук, затверджено директором
Луцького кооперативного коледжу,
який нещодавно увійшов до складу ака�
демії, Є. Лавринюка (фото 2) і т. ін.

На засіданні 23 жовтня Вчена Рада
першим розглянула питання про пред�
ставлення до почесного звання «Заслу�
жений професор Львівської комерцій�
ної академії» професорів нашого вишу
В. Озерана та С. Скибінського. Прорек�
тор з навчально�виховної роботи проф.
С. Гелей, який представляв кандидатів,
детально охарактеризував їхню плідну

педагогічну та наукову діяльність, нага�
давши, що звання «Заслужений профе�
сор» було запроваджене в академії рік
тому з нагоди відзначення 190�річчя на�
шого найстарішого в Україні економіч�
ного навчального закладу.

По тому проф. С. Гелей (фото 1) пред�
ставив на звання почесного доктора
HONORIS CAUSA д. е. н., професора
Київського Національного економічно�
го університету ім. В. Гетьмана В. Соп�
ка. Учений зі світовим ім’ям В. Сопко
свого часу закінчив наш Львівський
торгово�економічний інститут і є акаде�
міком НАН України та Угорщини. А сьо�
годні в науковому доробку академіка,
який 3 листопада святкує свій 80�й день
народження — 23 монографії, 16 підруч�
ників, 15 підготованих докторів і 39 кан�
дидатів наук. Члени Вченої Ради схва�
лили всі три представлені до почесних
звань кандидатури.

Того ж дня було заслухано і схвалено
звіти докторантів кафедри аудиту доц.
І. Бачинського і доц. К. Редченка про го�
товність дисертаційних робіт у зв’язку із
закінченням ними докторантури. Про�
мовці, які виступили на засіданні, від�
значили високий ступінь готовності їх�
ніх докторських дисертацій і побажали
колегам успішно і якнайшвидше їх за�
хистити.

23 жовтня Вчена Рада заслухала і
прийняла ухвалу з питання «Про готов�
ність академії та її структурних підроз�
ділів до опалювального сезону», підтри�
мала клопотання про представлення до
вченого звання доцента кафедри бухгал�
терського обліку к. е. н. А. Должансько�
го та доцента кафедри програмних за�
собів інформатики к. е. н. О. Швеця, зат�
вердила «Правила прийому до Львів�
ської комерційної академії у 2009 році»,
схвалила рекомендації про призначен�
ня доц. Я. Антонюка на посаду директо�
ра Інституту післядипломної освіти ЛКА
та про видання з грифом МОН України
монографій і навчальних посібників,
підготованих до друку викладачами ака�
демії.

Власна інформація

ЧИМ ЖИВЕ ВЧЕНА РАДА?

 Виступає проректор професор Степан Гелей

 Є. Лавринюк, затверджений на
посаді директора Луцького коледжу
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Добре це чи погано, але життя розки�
дало нашого цвіту по цілому світу. Одна з
найактивніших громад українців живе у
Британії. На тлі багатої та розмаїтої бри�
танської культури вони зуміли зберегти
національну автентичність, мають свої
громадські організації, суботні школи,
церковні парафії, які допомагають їм
зберігати рідну мову, пісню, традиції. І
цьому українство має завдячувати та�
ким енергійним, цілеспрямованим,
постійно налаштованим на добрі й пат�
ріотичні справи подвижникам, як Воло�
димир Луців.

Народився В. Луців 25 червня 1929 р.
у прикарпатському містечку Надвірній
в родині дрібного підприємця. Під час
Другої світової війни виїхав до Польщі,
згодом потрапив у табори біженців у Гос�
лярі (Німеччина). Навчаючись у тамтеш�
ній українській гімназії, юний талант
брав уроки гри на бандурі у знаменитого
бандуриста Григорія Назаренка, співав
в капелі бандуристів імені М. Леонтови�
ча. У травні 1948 р. він виїхав до Англії,
де 3 роки працював на ткацькій фабриці.
Опісля Володя переїхав до Лондона, в
якому мешкає і нині. У великому й чу�
жому місті важко заробляв на хліб на�
сущний, одночасно навчаючись в му�
зичному коледжі. По закінченні колед�
жу продовжив студіювати вокал в кон�
серваторії Св. Кекилії в Римі.

«Наскільки себе пам’ятаю, я співав
завжди, – згадує В. Луців, – Голос у мене
«прорізався» ще змалку, і його я демон�
стрував за будь�якої нагоди... За це мене
малого прозвали Кепурою (Адам Кепу�
ра – польський співак українського по�
ходження, дуже популярний у довоєн�
ній Галичині)». Протягом 40 років чудо�
вий голос маестро Луціва, що ніколи не
розлучався з бандурою, звучав на сценах
багатьох країн світу. В його репертуарі —
оперні арії українських та західноєвро�
пейських композиторів, старовинні ду�
ми, історичні, народні, неаполітанські,
естрадні пісні й романси.

Про те, як сприймала публіка В. Луціва
переконливо свідчить світова преса:

«Співак вміє зачарувати, він має над�
звичайний голос, який вільно колива�
ється поміж грудним повним звуком і
фальцетом. Його виступ відкрив нам
частину музичної України». («Лє Нувель
Альзассен», Страсбург, Франція);

«В.Луців завоював симпатії вибаг�
ливої аудиторії своєю віртуозною грою
на бандурі, непересічним голосом та пе�
реконливою інтерпретацією виконаних
пісень». («Свобода», Детройт, США);

«Цілком особливим явищем між ук�
раїнськими тенорами є В.Луців. Сила
голосу і діапазон – рівні найкращим іта�
лійським співакам. Але він має те, чого
італійцям не достає — сили чуття якогось
дивного, притаманного лиш нам «геро�
їчного трагізму». («Гомін України», То�
ронто, Канада).

Завдяки щасливій долі, В.Луців мав
можливість пізнати світ, познайомити�

ся з цікавими людьми. З багатьма із них
він підтримує дружні зв’язки і досі. Ми�
тець чудово  володіє англійською, ні�
мецькою, італійською, польською мо�
вами; розмовляє французькою, іспан�
ською та російською. Знання чужозем�
них мов допомагало йому налагоджува�
ти контакти з людьми на всіх континен�
тах. Що ж до рідної української, то він
спілкується нею не гірше за будь�якого
освіченого українця, який ніколи й не
покидав Батьківщини.

Автор книги про В.Луціва «Від Бист�
риці до Темзи» (Львів, 1999 р.), публіцист
і видавець Олександр Жарівський пи�
сав з цього приводу: «Мушу зауважити,
що п. В.Луціва дуже відрізняє від багать�
ох представників діаспори те, що в його
мові ви не вловите жодного акценту, яким
так грішать інші наші колишні краяни,
коли відвідують Україну. Здається, що
цей чоловік лише недавно виїхав з Ук�
раїни, хоч за плечима 55 літ чужини».

Впродовж десятиліть В.Луців підтри�
мував зв’язки зі всесвітньо відомими ді�
ячами української культури. Серед них
були скульптор Григорій Крук; худож�
ники Святослав Гординський, Михайло
Мороз, Петро Андрусів, Петро Межик;
письменник Леонід Полтава; компози�
тор Андрій Гнатишин; музикознавець і
диригент Мирослав Антонович; балет�
мейстер Василь Авраменко.

Останніми роками ми пізнаємо цьо�
го митця як визначного громадського ді�
яча. Він — координатор таких важливих
міжнародних заходів, як відзначення
1000�ліття хрещення України�Русі, пе�
репоховання останків кардинала Йоси�
фа Сліпого, святкування 400�річчя Бе�
рестейської Унії. В. Луців виступає як
антрепренер українських мистецьких
колективів, у тому числі й хорової капе�
ли «Мрія» ЛКА під час їхніх закордонних
гастролей. А з 21 по 28 вересня 2008 р. він
організував у багатьох містах Галичини
виступи хору імені М. Лисенка з… Гол�
ландії.

 Голландці з Утрехта пропагують українське хорове мистецтво

 Ректор ЛКА проф. І. Копич вручає ювілейну медаль В. Луціву

Закінчення див. на стор. 8

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІЗ УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
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Синівський обов’язок перед Украї�
ною спонукали В.Луціва передати про�
тягом десятиліть зібрану колекцію всьо�
го того, що супроводжувало його впро�
довж тривалої мистецької кар’єри, до
Краєзнавчого музею рідного міста Над�
вірна. Чисельні експонати ледве поміс�
тилися у 3�х кімнатах! Посол україн�
ського мистецтва в Європі заснував та�
кож фонд свого імені для підтримки та�

лановитої молоді м. Надвірна, яка на�
вчається у вищих навчальних закладах.

Невтомна мистецька та громадська
діяльність В.Луціва була гідно поціно�
вана в Україні. Указами Президента Ук�
раїни він нагороджений орденом «За за�
слуги» ІІІ і ІІ ступенів. Український
фонд культури у травні 1993 р. присвоїв
йому звання лауреата Премії імені
В. Винниченка. 18 вересня ц. р. на засі�
данні Вченої ради Львівської комерцій�
ної академії ректор професор І.Ко�пич
вручив В.Луціву пам’ятну медаль, ви�

карбувану з нагоди 190�річчя із дня зас�
нування найстарішого економічного на�
вчального закладу України.

Важко переоцінити подвижницьку
працю цієї надзвичайно обдарованої,
сильної, духовно багатої і багатогранної
людини – співака�бандуриста, мецена�
та і публіциста, релігійного, культурно�
го і громадського діяча В. Луціва, який
майже сім десятиліть живе на чужині з
Україною в серці.

Проф. С.Гелей, проректор
з навчально�виховної роботи ЛКА

Закінчення.
Початок див. на стор. 7

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

Є на кафедрі іноземних мов ЛКА хо�
роша традиція — брати активну участь в
роботі літньої та зимової шкіл америка�
нознавства, які щорічно організовує від�
діл преси, освіти та культури Посольства
США в Україні. Її учасниками у різні
роки були доц. З. Данилова, доц. Д. Дуб�
равська, ст. викладачі Н. Лямзіна, Л.
Мудрик, Л. Тимочко, Н. Зайшла.

Учасників проекту відбирають з усіх
регіонів нашої держави на конкурсній
основі. Це мотивує викладачів до креа�
тивної пошукової діяльності та вдоско�
налення педагогічної майстерності. Ок�
рім того, участь у подібних проектах
сприяє налагодженню співпраці та об�
міну досвідом з колегами з усієї України.
Проводячи багато часу разом,  педагоги
діляться інформацією про їхню участь у
різних освітніх програмах, конференці�
ях, проектах.

Базою для роботи Інституту з амери�
канознавства служать провідні навчаль�
ні заклади нашої держави. Проекти Інс�
титуту зазвичай включають цікаві лек�
ції, інтерактивні семінари, роботу в гру�
пах з використанням мережі Інтернет,
проектну роботу, презентації. Заняття
проводять знані вчені зі США та Європи,
зокрема Д. Белґрад, М. Стахів, Дж. Ґер�
рін, А. Буш, Л. Харчбурґер, Л. Ґрей, Дж.
Даміров та інші. Окрім фактичної інфор�
мації за тематикою проекту, його учас�
ники мають змогу ознайомитися та вип�
робувати різні навчальні методи, що

особливо цінно для викладачів англій�
ської мови.

Спілкуючись із посланцями США,
не можна не захоплюватися силою і щи�
рістю їхніх патріотичних почуттів. Цьо�
го літа спеціально для нас було прове�
дено ділову гру «Вибори американсько�
го президента�2050»,  що включала під�
готовку до виборів, аналіз програм, вис�
тупи, інтерв’ю і саме волевиявлення. І,
якщо громадяни України «голосували»
згідно з симпатіями до особистостей, з
якими були знайомі впродовж тижня, то
американці «голосували» всерйоз, ча�
сом забуваючи, що це лише гра. Вони
відверто висловлювали власне ставлен�
ня до партій, програм та кандидатів у пре�
зиденти.

Надзвичайно корисно і приємно слу�
хачі проводять в Інституті і позанавчаль�
ний час (перерви на каву, на обід, спільні
подорожі, прогулянки морським узбе�
режжям тощо). В години відпочинку
викладачі почувають себе розкуто й не�
вимушено. Вони залюбки діляться свої�
ми поглядами на різні сторони життя
Сполучених Штатів, наприклад: на умо�
ви проживання, освіту, харчування, доз�
вілля, відпустки і т. п. І, що дуже важли�
во, дізнаються, що думають про все це
самі американці.

Ретельно опрацьована організато�
рами також культурна програма. У різні
роки слухачі літніх шкіл відвідували Свя�
тогорський монастир, Хотин, Кам’янець�

Подільський… А цьогоріч неабияким
сюрпризом, особливо для американських
гостей, були відвідини у с. Рівні (Черні�
вецька область), сестри Назарія Ярем�
чука – Катерини. Попри те, що була вже
північ, жінка гостинно відчинила двері ро�
динного дому Яремчуків, і охоче розпо�
відала про життя талановитого співака. Уя�
віть собі картину: сонну тишу карпатської
ночі наповнюють чарівні мелодії пісень
незабутнього Назарія, а приголомшені
українською гостинністю  американці
покидають будинок іще й з подарунками!

Насамкінець учасники шкіл, як пра�
вило, збираються групами і у вигляді твор�
чих презентацій демонструють запозичені
в Інституті з американознавства знання та
компетентність, які вони згодом засто�
совують у навчально�методичному про�
цесі. Щорічний американський проект —
чудова нагода  збагатити себе корисними
ідеями, позитивними емоціями, знайти
нових друзів!

Доц. Д. Дубравська
Ст. викладач Н. Зайшла

Ст.. викладач Л. Тимочко

Фото 1. Учасники  літньої школи Інс�
титуту біля палацу в Лівадії. 2006 р.

Фото 2. Викладачки кафедри інозем�
них мов, які навчалися в Інституті з аме�
риканознавства: доц. Дубравська Д.М.
(Ялта, 2006р.), ст..викл. Тимочко Л.М.
(Луганськ, 2007р.), ст..викл. Зайшла Н.О.
(Чернівці, 2008р.)

І ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЮТЬСЯ!
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ХТО МОВУ ЗНАЄ, ТОЙ НЕ БЛУКАЄ!
11 вересня ц. р. в рамках
відзначення 15�річчя факуль�
тету міжнародних економіч�
них відносин Львівської
комерційної академії у
навчальному корпусі №2
відбулася презентація кафед�
ри іноземних мов на тему
«Знання іноземних мов –
перепустка у світ успішного
бізнесу». На цій кафедрі
сьогоднішні студенти мають
змогу опанувати англійську,
німецьку, французьку,
іспанську, польську, чеську
мови. При цьому вони по�
глиблено вивчають не лише
мову, а й ділове спілкування.
Ось як «побачив» свято
поліглотів об’єктив редакцій�
ної фотокамери.

 Студентка гр. 283 У. Біла
розпочала презентацію кафедри
англійською мовою. (1)

 Гумористична сценка гр. 281
«Під час навчання не забудьте
про кохання!» (2)

 Найбільш зацікавленими
вболівальниками виявилися
викладачі. (3)

 Студенти гр. 281 представили
сценку в бібліотеці –
Вчитися!Вчитися! І ще раз
учитися!» (4)

 Х. Муць (гр. 582) виступала
чеською спокійно і впевнено,
немов  пражанка. (5)

 «Німці» І. Пристай, М. Сухо/
дольська і особливо А. Вешко із
гр. 384 були такими емоційними,
як іспанці на кориді. (6)

 А дівчата з гр. 682 І. Мацьків
та У. Козюк розповідали про
вивчення польської мови в ЛКА
чисто як у Польщі! (7)

 Дійство вміло підготували і
провели зав. кафедрою доц. З.
Данилова (справа) та ведучий
студент гр. 483 І. Рубіш (зліва)
(8)

1 2
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7 8
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Факультет міжнародних економіч�
них відносин ЛКА відзначив цьогоріч
своє 15�річчя. Cвято міжнародників три�
вало 3 дні! І розпочалося воно 10 вересня
цього року із круглого столу випускни�
ків та студентів факультету МЕВ на тему
«Практичні реалії вищої освіти очима
студентів», що відбувся у конференцзалі
корпусу №2 на вул. Братів Тершаківців,
2а.

За задумом організаторів, обмін дум�
ками між колишніми і нинішніми сту�
дентами та викладачами факультету
сприятиме поліпшенню підготовки еко�
номістів�міжнародників і маркетологів,
з огляду на вимоги сучасного бізнес�се�
редовища. На це і були націлені учасни�
ки круглого столу. Але, коли вже збира�
ються випускники минулих років, то
жодна зустріч не обходиться без нос�
тальґійних спогадів про найсвітліший
відтинок їхнього життя у рідних стінах
Alma Mater. Тож проректорові з міжна�
родних зв’язків, а колись деканові фа�
культету проф. А. Мокію, доречно було
нагадати присутнім, із чого все розпочи�
налося.

«У 1993 р. в академії була створена ка�
федра маркетинґу і міжнародної еконо�
мічної діяльності, керівником якої став
проф. В. Скибінський, — розповів проф.
А. Мокій. – Починали ми працювати з
невеличкого кабінету і кількох комп’ю�
терів. На кафедрі тоді було 4 кандидати
наук. Нині ж на двох випускових ка�
федрах МЕВ працює 6 професорів (4 із
них — на постійній основі) та близько 30
кандидатів наук. Ще 5 осіб мають неза�
баром захистити докторські дисертації.
На факультеті є підручники, видані на�
шими викладачами, цілі комп’ютерні
класи, у навчальному процесі застосо�
вуються мультимедійні засоби».

Згадав проректор і про курйозні ви�
падки в житті «міжнародників», про ві�
домих випускників, які зараз працюють
у великому бізнесі та на високих дер�
жавних посадах. Приблизно 15 колиш�
ніх вихованців факультету працюють у
системі МЗС України. Він подякував
усім, хто прийшов на засідання кругло�
го столу, і заявив, що «вважає проект між�
народних економічних відносин, який
став можливим завдяки підтримці рек�
торату, вдалим».

Наступним промовцем був завідувач
кафедри міжнародних економічних від�
носин ЛКА проф. В. Шевчук. Він пожар�
тував, що про успішність проекту краще
судити не через 15, а, скажімо, через 125
років. «Хороший виш відрізняється від
поганого передусім тим, чого досягли
його випускники, — сказав зав. кафед�
ри. – Наприклад, коли прізвища його
вихованців лунають на державному або
міжнародному рівні. Але можна оціню�
вати якість навчання і за історіями ко�
лишніх студентів, які досягли скромні�
шого, та все ж помітного успіху в житті».
І професор у притаманному гумористич�

ному стилі розповів кілька спудейських
історій.

За професорами настала черга сту�
дентів і випускників факультету, які ви�
ступали зі своїми доповідями й повідом�
леннями. Всі виступи у короткому мате�
ріалі годі й перечислити. Та, мабуть, най�
більше пожвавлення викликала  презен�
тація студентських бізнес�планів, які, за
словами їх авторів, можуть бути втіленими
реально – дитячого кафе «Країна казок»
(У. Стецик) та розважального комплексу
для літніх людей «Бабине літо» (О. Щер�
бенко). Тут були і «видатки», і «прибу�
ток», і «самоокупність», і «категорія від�
відувачів».

Продемонстровано навіть створені
студентами ролики для реклами на те�
лебаченні. Ось тільки пісенька нерідною
для українських дітей мовою викликала
у декого з учасників «питання». «Скіль�
ки мов ти знаєш – скільки разів ти лю�
дина», — не задумуючись, парирувала
його одна зі студенток. Той випадок на�

ПРОЕКТ «МЕВ» ВИЯВИВСЯ ВДАЛИМ!

гадав автору цих рядків українську
приказку, яка, мабуть, вже стала для нас
знаковою: «Не той козак, хто переміг, а
той, хто викрутився!».

Насамкінець декан факультету МЕВ
доц. І. Бойчук підбила підсумки круг�
лого столу. Щиро подякувавши випуск�
никам за те, що вони відвідали цей важ�
ливий захід, вона закликала їх частіше
заходити на факультет, пропонувати сту�
дентам практику на своїх підприємст�
вах, організовувати майстер�класи і т.
ін. «Сьогоднішня зустріч – це прямий
контакт того, що відбувається в системі
вищої освіти, з реальною практикою. Хо�
тілося б, щоб те, чому ми тут навчаємо,
реалізувалося у вашій роботі хоча б на
50%. Проте багато студентів, які гірше
навчалися, більше в житті досягли. Зуб�
рити треба менше, а жити й творити –
більше!» — логічно резюмувала І. Бой�
чук.

Валерій ПОДОЛИННИЙ

 Учасники круглого столу

 Виступає проректор А. Мокій
 У. Стецик представляє бізнес�план

дитячого кафе
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Уляна ПАДОВСЬКА,
закінчила факультет
у 1999 р.

Зараз я фактично вико7
ную роботу фінансового ди7
ректора на власній фірмі, яка
займається кавовим бізне7
сом. Не маючи належної
матеріальної підтримки, я
почала працювати вже з 37го
курсу. Тому цілком погоджу7
юся з думкою, що студентові
треба навчатися і паралель7
но працювати. Коли ти не
пристосований, то після
закінчення ВНЗ життя почи7
нає тебе боляче бити. Ти не
знаєш, за що і взятися. Про7
понують багато чого. А тут
важливо знайти «тему». На7
певно, доречно братися за те,
чим ніхто не займався.

Ось ми з чоловіком знай7
шли «тему», порахували,
зрозуміли, що вигідно і… за
роботу! До речі, свого капі7
талу ми не мали, а залучали
інвестиції. Спочатку підпи7
сали дистрибюторську угоду
з фірмою «Nestle» і взяли в
оренду їхні апарати (один та7
кий аппарат коштує приб7
лизно 8 тис. євро!), а згодом
почали докуповувати свої
власні.

Так виник наш сімейний
бізнес, яким ми загалом за7
доволені. Вважаю, що ми
відносимося до середнього
класу. Наші статки не такі
вже й великі, але купити,
скажімо, квартиру чи ав7
томобіль на них можливо.
Молоді, розумні люди зараз –
на вагу золота. Але, влашто7
вуючись на роботу, вони на7
самперед питають: «Скільки
ви нам заплатите?» Заробити
значну суму вони можуть, та
спочатку треба щось знати
(приміром, комп’ютер, іно7
земні мови і т. п.). Як на мене,
найважливіше – це бажання
працювати й ентузіазм.

Владислав СОБКО,
закінчив факультет у 2001 р.

Я працюю комерційним
директором ТзОВ «Кеннер
Україна», яке займається ві7
конним бізнесом, точніше
виготовленням ПВХ7про7
філів. Головне моє завдання –
побудувати комерційну струк7
туру продаж на території всієї
України і розвинути продажі
нашого ПВХ7профілю. Наші
основні клієнти — фірми, що
виготовляють і продають го7
тові вікна.

Я лише розпочав свою ро7
боту у цій австрійсько7ук7
раїнській компанії. Її треба
зробити конкурентноспро7
можною на нашому ринку, і
до цього потрібно докласти
зусиль. Мені подобаються
великі масштаби діяльності,
складні завдання і відповідна
до них винагорода. Поки що
моя зарплата тримається на
рівні середньої для топ7ме7
неджерів. Але вона колива7
ється залежно від показників
бізнесу, і я сподіваюся, що за7
роблятиму більше.

До 57го курсу я лише на7
вчався, і це була велика по7
милка. Якщо студент має ба7
жання і хоче чогось досяг7

нути якнайшвидше, вже з
37го – 47го курсу треба зай7
матися практичною діяль7
ністю. Бодай внутріфакуль7
тетськими проектами, дос7
лідницькою чи бізнес7робо7
тою. Хто хоче, нехай іде в тор7
гівлю. Там він здобуде, хоча і
перший, але такий необхід7
ний досвід. Він пізнає людсь7
ке суспільство, внутрішнє
середовище фірм чи органі7
зацій, прості істини життя. І
слід це робити, не чекаючи
закінчення вишу. Найголов7
ніше – визначитися, чого ти
хочеш, що тобі подобається і,
що тобі пасує. А, якщо не мо7
жеш сам у цьому розібратися,
треба попросити, щоб хтось
тобі допоміг.

Святкування 157х роковин
з дня заснування факультету
міжнародних економічних від7
носин ЛКА тривало і 12 ве7
ресня, перемістившись в акто7
ву залу головного корпусу, де
зібралися студенти, випускни7
ки, керівництво і професорсь7
ко7викладацький склад ака7
демії. О 47й годині пополудні
студентським гімном факуль7
тету МЕВ у виконанні рок7гру7
пи «Діамант» розпочалися ос7
новні урочистості та святкова
концертна програма.

На сцені з’являються ве7
дучі програми, студенти А.
Коновал та Я. Глаговська
(фото 1) та пропонують для
початку переглянути віде7
офільм з екскурсом у минуле
та сучасне життя факультету.
Цікаво змонтоване й дотепне
відео неабияк розвеселило
публіку перед тим, як до спу7
деїв вийшов їхній «батько» –
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ректор академії проф. І. Ко7
пич. Він привітав студентів і
викладачів зі знаменною да7
тою в історії факультету та
поділився своїми думками
щодо його заснування. «Коли
ми ще за часів Радянського
Союзу відкривали цей фа7
культет, то не могли передба7
чити, що у нього буде такий
успіх, та, що він багато в чому

конкуруватиме з факуль7
тетом міжнародних відносин
Львівського університету, —
констатував ректор. – Тепер
ми бачимо, що наш проект був
успішний».

Після цього на сцену ви7
ходять активні учасники ху7
дожньої самодіяльності фа7
культету. Студенти гр. 281 ви7
конали «Пісню про студентсь7

ке життя», яку написав їхній
однокашник М. Бабій. А Д.
Савицький із гр. 1112 заспівав
пісню про рідний Львів у стилі
реп. Забігаючи наперед, від7
значимо також авторську піс7
ню чарівної леді факультету
МЕВ, Оксани Пановик «Ти
знай».

Закінчення
див. на стор. 12
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І знову до слова запрошу�
ються глибокошановні вик�
ладачі академії, які доклали
чималих зусиль до становлен�
ня її нині престижного на�
вчального підрозділу – про�
фесори А. Мокій та Ю. Дай�
новський. Обидва свого часу
були його деканами. Ділячись
із гостями свята своїми спога�
дами, вони не забули згадати
добрим словом і проф. Б. Мі�
зюка, тепер декана факуль�
тету менеджменту ЛКА, кот�
рий добився дозволу на ство�
рення факультету у провінцій�
ному виші аж у Москві!

«Щороку на факультет
вступають понад 200 осіб, що
свідчить про його популяр�
ність. А яких студентів у нас
сьогодні бракує, напевне,
майбутніх? – жартують ве�
дучі. – Але декількох ми вже
завербували». І на сцену ви�
бігають дівчатка із дитячого
танцювального колективу, під
керівництвом студентки 582
групи МЕВ А. Сенюріни (фо�
то 3), танок яких із захоплен�
ням вітає публіка. По тому
вальс із романтичною назвою
«Вітання з Відня» виконують
студенти 3 курсу МЕВ Н. Пет�
рук і Р. Милян.

Ведучі розважають присут�
ніх студентським анекдотом
про декана і нарешті запрошу�
ють на сцену «суворого, спра�
ведливого, але водночас люб�
лячого керівника свого фа�
культету» доц. І. Бойчук. Декан
виголошує своє вітання учас�
никам і гостям свята і приймає
поздоровлення з нагоди ювілею
від представників усіх факуль�
тетів академії. Та мабуть, най�
більше запам’яталося в цей
вечір вітання заступника дека�
на товарознавчо�комерційного

факультету, який закінчувала
І. Бойчук, О. Шумського (фо�
то 2). Воно було складене у
формі авторського вірша!

Одне за одним на «начи�
нену» звуковою і відеоапара�
турою сцену виходять вико�
навці пісень і танців із різних
факультетів. Студенти ака�
демії з натхненням виконали
спортивний танець у стилі
фанк аеробіки (фото 8), схід�
ним танцем вітали ювілярів
дівчата із товарознавчо�комер�
ційного факультету (фото 6),
запальним українським на�
родним танцем «Горділянка»
порадували глядачів студенти
факультету менеджменту
(фото 5). Дуже оригінальний
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танець представили і «свої» —
дует 5 курсу МЕВ із неординар�
ною назвою «Група Вушка»
(фото 4). Однак найбільше оп�
лесків своїми піснями зірвала
«мега�зірка» факультету МЕВ
— В. Васильців (фото 6).

Того чудового вечора до
мікрофона, здавалося, без�
кінечно підходили все нові ви�
конавці, представники Сту�
дентського профкому і Студен�
тського уряду ЛКА, випускни�
ки факультету різних років,
зокрема радник генерального
директора із зовнішньоеко�
номічних питань міжнародної
телерадіокомпанії AVTV О. Се�
мирга, випускник 2002 р. аси�
стент кафедри маркетингу Д.

Яхвак та інші. Завершив офіц�
ійне відзначення 15�річчя фа�
культету МЕВ виступ групи
«Діамант» у складі М. Буч�
ковського, Т. Николина, О.
Кирсти та М. Марковського.
Однак святкування ще довго
тривало за межами головної
зали Alma Mater.

Василь КУТЯНИН

Закінчення.
Початок див. на стор. 11
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