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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Сьогодні головне завдання академії –
випуск конкурентоспроможних фахівців,
абсолютно компетентних у здобутій спец2
іальності і готових одразу ж  ефективно

речно бути нашою спільною справою.
Тут не йдеться про фінансування осві�
тянської діяльності, чого дуже хотілося
б усім керівникам наших навчальних
закладів, а передусім про формування
спільними зусиллями фахівців для ро�
боти у сучасних кооперативних органі�
заціях.

Розглянемо це на прикладі органі�
зації для них саме практичної підго�
товки.  У 2005–2006 навчальному році
на підприємствах та в організаціях спо�
живчої кооперації проходили практику
171 студент або 13,80 % від їх загальної
кількості; у 2006–2007 навчальному ро�
ці — 174 студенти або 12,99 %; а 2007–
2008 навчального року — 147 студентів
або 10,72 %.

працювати у будь2якій організації чи на
підприємстві. Важливою і проблемною у
підготовці такого фахівця є практична
компонента його освіти. Проблематич2
ною вона стала насамперед через доволі
великий розрив між бізнесом (практикою)
і бізнес2освітою, який потрібно скороти2
ти до мінімуму.

ПРАКТИКУ ТРЕБА
КОНТРОЛЮВАТИ

Спостерігається таке явище і у сто�
сунках між нашими кооперативними
організаціями, підприємствами та
кооперативними навчальними заклада�
ми при підготовці студентів�цільовиків.
Хоча підготовка фахівців для системи
Укоопспілки або на замовлення коопе�
ративних організацій мусить беззапе� Продовження на стор. 2

27—28 листопада у Полтавському університеті
споживчої кооперації України відбулося спільне за�
сідання керівників Укоопспілки, голів правлінь Крим�
споживспілки, облспоживспілок, їхніх заступників з
кадрової роботи та Ради ректорів і директорів вищих
кооперативних навчальних закладів України, при�
свячене проблемі комплектування континґенту
студентів у вишах Укоопспілки. На зібранні ґрун�
товно проаналізовано стан набору на 2008 – 2009
навчальний рік і окреслено завдання на майбутнє:
зміцнення матеріально�технічної бази навчальних
закладів, впровадження інноваційних технологій,
поліпшення якості підготовки фахівців, праце�
влаштування випускників кооперативних навчальних

закладів. Засідання відкрив Голова правління
Укоопспілки д. е. н. Станіслав Бабенко. Із доповіддю
«Результати діяльності кооперативних вищих
навчальних закладів та спільні заходи
Кримспоживспілки, облспоживспілок та ВНЗ
споживчої кооперації України щодо комплектування
континґенту студентів» виступив заступник голови
правління Укоопспілки Володимир Левицький. Учасники
засідання заслухали також виступи керівників
навчальних закладів. Серед них був і ректор Львівської
комерційної академії, заступник голови Ради ректорів
і директорів вищих навчальних закладів споживчої
кооперації України проф. Іван Копич, доповідь якого
подаємо нижче.
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Продовження. Початок на стор. 1

Тепер щодо студентів�цільовиків.
Аналіз проходження практики студен�
тами академії показує, що за місцем
скерування практику проходило у 2006
– 2007 навчальному році 63,13 % цільо�
виків, а у 2007 – 2008 навчальному році
ця частка зменшилася до 61,71 %.  З ок�
ремих спеціальностей,  зокрема  «Банк�
івська справа», «Економічна кібернети�
ка», «Експертиза товарів і послуг», «То�
варознавство та експертиза в митній
справі» та деяких інших жоден студент
не проходив практику за місцем цільо�
вого скерування.

Отож можна зробити перший вис�
новок — зросла безконтрольність із
боку окремих підприємств і організацій
системи щодо проведення практичної
підготовки студентів, яких вони скеру�
вали на навчання. Щоправда, слід зау�
важити, що на початках становлення
ринкової економіки та розвитку бізне�
су підприємства й організації системи
споживчої кооперації забезпечували
організацію і проведення практичної
підготовки навіть студентів�договір�
ників (близько 90 %), тим самим нада�
ючи академії велику допомогу. Особли�
во це стосується, зрозуміло, Львівської
ОСС та ОСС західного регіону.

ВЛАСНІ БАЗИ ПРАКТИКИ
Другий висновок, який випливає із

наведених фактів, можна трактувати
двояко. Те, що студенти не проходять
практику за місцем цільового скеруван�
ня – це, з одного боку, погано. Але  вод�
ночас виникає питання: а де проходити
практику студентам вище перерахова�
них спеціальностей, якщо система не
має своїх митниць, кібернетичних
центрів тощо? Наша академія вирішує
цю проблему, пропонуючи їм відповідні
бази практики бізнес–структур, з яки�

ми існують відповідні угоди. Шкода, що
це знову ж таки робиться без участі за�
мовника на підготовку фахівця.

Таким чином, вимушеність пошуку
академією баз практик для названих
спеціальностей цілком виправданий.
Проте як пояснити той факт, що на «не�
кооперативних» базах практики навча�
ються студенти (спеціалісти й магістри)
спеціальності «Товарознавство та ко�
мерційна діяльність»? Адже торговель�
на галузь нині у нашій кооперації роз�
винута на високому рівні. Це, на жаль,
стосується і деяких інших спеціальнос�
тей, зокрема «Менеджмент організа�
цій», «Маркетинг».

Як і вся економіка України, наші

Учасники спільного засідання в Полтаві (зліва направо): ректор ЛКА проф. І. Ко�
пич, заступник голови правління Укоопспілки В. Левицький, голова правління
Укоопспілки д. е. н. С. Бабенко, голова Полтавської облспоживспілки В. Кідін,
перший проректор ЛКА доц. П. Куцик, ректор ПУСКУ проф. О Нестуля

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

кооперативні організації ще не готові
до розуміння (чи сприйняття) сучасної
багаторівневої підготовки фахівців,
особливо бакалаврів і магістрів, їхньо�
го місця і ролі в системі, необхідних те�
оретичних і практичних компетенцій.
Це теж ускладнює практичну підготов�
ку висококваліфікованих фахівців, не�
зважаючи на те, що в академії розроб�
лені для них програми практики, які
відповідають сучасним вимогам. Навіть
не вдаючись за браком часу до повноти
аналізу, можна, тим не менше, зробити
висновок, що практична підготовка
студентів�цільовиків і надалі залиша�
ється проблемною.

ВРАХОВУЮЧИ КОНКРЕТНІ
ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ

Інноваційним вирішенням пробле�
ми підготовки конкурентоспроможно�
го фахівця для нашої системи, на нашу
думку, могло б стати укладання профес�
іональних, а не загальних угод між ака�
демією і кооперативними підприєм�
ствами й організаціями. Кожна така
угода повинна містити у собі не лише
елементи цільової (контрактної) підго�
товки спеціаліста, яка існує в академії
вже не перший рік, а й виконання кон�
кретних вимог роботодавців (коопера�
тивних підприємств і організацій) до
рівня підготовки фахівців. Цільова під�
готовка висококваліфікованих фахівців
із певним набором компетенцій під
конкретне робоче місце мала б почина�
тися з 2�3 курсів і тривати до закінчен�
ня навчальної траєкторії студента. Такі
угоди дали б можливість готувати фахі�
вця спільно із замовником.

Закінчення на стор. 3Із доповіддю виступає В. Левицький
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Закінчення. Початок на стор. 1, 2
Працювати над вирішенням пробле�

ми наближення нашої освіти до бізне�
сових структур, пошуку зворотного
зв’язку з практикою, а значить відпові�
дної корекції навчальних програм як у
теоретичній частині, так і в організації
практичної підготовки академія розпо�
чала давно.

Для цього ми у лютому 2003 р. утво�
рили новий відділ – «Кадрову аґенцію».
Відтоді у її базі даних зареєстровано по�
над 200 підприємств різних форм влас�
ності. Це дало нам змогу укласти з цілим
рядом приватних підприємств, банків
тощо угоди про співпрацю і створити
понад 60 баз практики та повністю вир�
ішити проблему практичної підготовки
студентів�договірників, а також сту�
дентів�цільовиків. На створених таким
чином базах у 2005–2006 навчальному
році пройшли практику 1068 студентів,
або 82,60 % від їх загальної кількості;
2006–2007 навчального року — 1165 сту�
дентів, або 87,01 %; у 2007–2008 на�
вчальному році — 1224 студенти, або
89,28 %.

Зауважимо, що за допомогою кадро�
вої агенції краще вирішується і пробле�
ма працевлаштування. Наприклад, у
2008 р. працевлаштовано 238 випуск�
ників на постійну роботу і 267 — на час�
ткову зайнятість. Недоліком в роботі
кадрової агенції академії є відсутність
конкретної співпраці з кооперативними
організаціями і підприємствами. Вип�
равданням цьому може бути лише те, що
з ними безпосередньо працює інший
відділ академії, який займається орган�
ізацією практичної підготовки.

У червні 2007 р. було створено Асоц�
іацію випускників академії та проведе�
но два її з’їзди. На останньому з них, що
відбувся 7 листопада 2008 р., всебічно
розглянуто проблему співпраці бізнесу
й академії, оскільки більшість бізнес–
структур, з якими укладені угоди про
практичну підготовку фахівців, очолю�
ють наші випускники. Слід підкресли�
ти, що з окремими з них (наприклад, із
ТзОВ «Шувар»), вже укладаються про�
фесійні угоди про підготовку молодих
спеціалістів, які ми пропонуємо уклада�

ти і нашим кооперативним організаці�
ям та підприємствам.

Завершальним етапом співпраці
академії з будь�яким роботодавцем, ко�
оперативними організаціями і підприє�
мствами чи бізнес�структурами мав би
бути аналіз ефективності працевлашту�
вання випускників академії через отри�
мання відгуків про них від робото�
давців. Це допомогло б навчальному
закладу гнучко реагувати на потреби
бізнесу і готувати саме таких фахівців,
яких нині потребує наша держава.

У залі, де відбувалося засідання 28 листопада 2008 р.

Ректорам ПУСКУ проф. О. Нестулі та ЛКА проф. І. Копичу такі наради –
зручна нагода обговорити свої проблеми

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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Напередодні Нового 2009 року
відбулося чергове засідання Вченої
ради Львіської комерційної академії.
На засіданні було обговорено і
схвалено низку важливих для успішної
роботи вищого навчального закладу
організаційних питань.

Засідання розпочалося з оголошен�
ня сумної звістки про трагічну смерть
директора Інституту економіки та фі�
нансів ЛКА доц. В. Медведєва. Присут�
ні вшанували його світлу пам’ять хви�
линою мовчання.

Із головною доповіддю «Про орган�
ізаційні зміни в структурі академії» на
засіданні виступив ректор, проф. А. Ко�
пич. Серед цих змін як першочергове
було виділено питання «Про підготов�
ку фахівців за новим напрямом та спец�
іальністю», проект ухвали з якого був
заздалегідь розданий членам Вченої
ради. У ньому йшлося про забезпечен�
ня належної підготовки фахівців за на�
прямом 6.140101 «Готельно�ресторанна
справа» і спеціальністю 8.000014 «Уп�
равління інноваційною діяльністю», на
що академія торік отримала ліцензію
МОН України.

У проекті зазначено, що випускною
кафедрою для напряму 6.140101 «Го�
тельно�ресторанна справа» слід вважа�
ти кафедру товарознавства продоволь�
чих товарів. Цілком логічною була і
пропозиція призначити керівником
цієї навчальної програми доцента зга�
даної кафедри В. Лебединець. Завідува�
ча кафедри, Заслуженого діяча науки і
техніки України проф. І. Сирохмана і
доц. В. Лебединець проект ухвали зобо�
в’язував до 31 січня 2008 р. подати про�

позиції щодо використання матеріаль�
но�технічної бази академії у навчально�
му процесі цього напряму підготовки, а
до 30 червня ц. р. залучити до практич�
ної підготовки провідних фахівців го�
телів і ресторанних закладів Львова та
укласти з ними відповідні угоди.

Випускною кафедрою зі спеціаль�
ності 8.000014 «Управління інновацій�
ною діяльністю» запропоновано вважа�
ти кафедру менеджменту, очолювану
Заслуженим діячем науки і техніки Ук�
раїни проф. Ф. Хмілем. Безпосереднім
керівником названої маґістерської про�
грами запропоновано затвердити до�
цента цієї кафедри О. Трут. Проектом
також передбачено зменшення керів�
никам навчальних програм річного пе�
дагогічного навантаження на 100 годин
та встановлення доплати за роботу у
розмірі 15 % до їхніх посадових окладів.

З огляду на розширення в ЛКА пере�
ліку напрямів підготовки та спеціальнос�
тей, проректору з науково�педагогічної
роботи, Заслуженому професору академії
С. Скибінському доручено розробити
функціональні обов’язки керівника на�
вчальної програми. Члени Вченої ради
академії проголосували за ухвалу «Про
підготовку фахівців за новим напрямом
та спеціальністю» одностайно.

Окрім того, ректор зупинився у
своєму виступі і на деяких інших про�
блемах  удосконалення організаційної
структури нашого вишу. До них відно�
сяться наміри створити в академії спец�
іалізовану лабораторію дистанційного
навчання; здійснити структурну пере�
будову в деканаті заочної освіти, чого
вимагає поява на заочному відділенні

РАДА ВДАЛАСЯ
ДО ОРГВИСНОВКІВ

магістерської програми наряду з про�
грамою підготовки бакалаврів; сформу�
вати в ЛКА центр маґістерської підго�
товки. Як зазначив проф. І. Копич, ці
питання невдовзі також треба буде вир�
ішувати, однак, однозначних відпові�
дей на деякі з них немає. Тому їх необх�
ідно глибше і всебічно обміркувати,
щоб потім не шкодувати і не повертати�
ся назад.

2�м пунктом порядку денного було
обрання за конкурсом на посади завіду�
вачів семи кафедр академії. Доповідали
із цього питання декани факультетів
академії. Після обговорення кандида�
тур і підбиття підсумків таємного голо�
сування Вчена рада затвердила завіду�
вачами кафедр: бухгалтерського обліку
– доц. В. Бачинського; вищої матема�
тики – проф. А. Пілявського; еконо�
метрії і статистики – проф. В. Єлейка;
маркетинґу – проф. Ю. Дайновського;
програмних засобів інформатики – доц.
А. Костенка;  філософії і культури –
доц. О. Тімченка; цивільного права і
процесу – доц. Є. Федика.

3�м стояло питання обрання за кон�
курсом професорів кафедри інформац�
ійних систем у менеджменті, а також
кафедри експертизи товарів та послуг
(доповідачі – зав. кафедри ІСуМ доц.
В. Артеменко; зав. кафедри експертизи
товарів та послуг доц. І. Ємченко). В ре�
зультаті таємного голосування на поса�
ду професора кафедри ІСуМ було обра�
но проф. Б. Мізюка, а на посаду профе�
сора кафедри експертизи товарів та по�
слуг – доктора технічних наук, доц.
Н. Думанцевич.

Власна інформація

28 грудня 2008 р. в автомобільній катастрофі трагічно загинув директор
Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії доцент

ВІКТОР ПАВЛОВИЧ МЕДВЕДЄВ.

Віктор Павлович Медведєв народився 1956 р. у м. Комарно,
Львівської області. У 1978 р. закінчив фізичний факультет Львівського

державного університету імені І.Франка та працював в Науково�
дослідному інституті матеріалів й Інформаційно�обчислювальному

центрі управління торгівлі Львівського облвиконкому на інженерних
посадах. У 1983 р. закінчив Львівський торговельно�економічний
інститут за спеціальністю «товарознавство й організація торгівлі

непродовольчими товарами»,  а  2000 р. тут же здобув і спеціальність
фінансиста. У лютому 1997 р. захистив кандидатську дисертацію.

Від січня 1990 р. В. Медведєв працював в академії на різних посадах
від асистента кафедри товарознавства непродовольчих товарів до
директора Інституту економіки та фінансів. У 2000 � 2001 р. р. він

обіймав також посаду начальника Управління державної податкової
адміністрації у Львівській області.

В. Медведєв відомий як автор 50 наукових праць, у тому числі одного
підручника та двох навчальних посібників.

Ректорат, профкоми профспілкових організацій працівників та студентів,
Студентський уряд академії, висловлюють глибоке співчуття рідним

та близьким покійного.
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Один раз на 10 років підсумки
навчальної, наукової, виховної роботи
ВНЗ, а також удосконалення ними
навчального процесу, впровадження
інновацій, поліпшення матеріально"
технічної бази, розвитку
студентського самоврядування
підбиваються на державному рівні
проведенням акредитаційних заходів
за участю Міністерства освіти і
науки України. Для Львівської
комерційної академії наступна
акредитація відбудеться у 2010 р.
Однак до часу її проведення, згідно з
графіком, необхідно виконати ще цілу
низку робіт. Тепер важливо не
потрапити в ситуацію, яка часто
трапляється у студентів: «Забракло
одного дня до іспиту».

ЗАВДАННЯ СКЛАДНІ,
АЛЕ РЕАЛЬНІ

Обговоренню цього стратегічного
питання і було присвячене засідання
Вченої ради академії у листопаді 2008 р.
Чим воно знаменне? По�перше, тим,
що всі члени ради пройнялися розумін�
ням вагомості, значущості для академії
«Акредитації � 2010». А це вже вселяє
надію на успіх. По�друге, на засіданні не
лунали якісь нездійсненні гасла, а мала
місце критична оцінка зробленого, і бу�
ло обговорено цілком реальні завдання.

Всі члени ради дістали можливість,
з одного боку, ознайомитися із досяг�
неннями кожної кафедри майже за 20
років, а з іншого – із планами щодо
«Акредитації – 2010». І хоча скептики
стверджують, що соціалістичне зма�
гання віджило свій вік разом з комуні�
стичною ідеологією, саму його ідею,
якщо вона не доведена до абсурду, слід
характеризувати як корисну. Річ у тім,
що кожен член ради, особливо завіду�
вачі кафедр, директори інститутів, де�
кани факультетів, завдяки розповсюд�
женій друкованій інформації змогли
наочно, а не в чиїйсь інтерпретації,
оцінити свій творчий внесок в здобут�
ки академії, його вагу. Керівники окре�
мих підрозділів мали змогу відчути пев�
ний дискомфорт, якщо внесок їхньої
кафедри, факультету виявився не та�
ким вагомим, як інших, або скромні�
шим від того, на що здатен очолюваний
ними колектив.

Щоб активізувати роботу колективу
ЛКА на завершальній стадії підготовки до
акредитації, ректорат академії визначив
низку організаційних, фінансових і техн+
ічних заходів, підкріпивши їх матеріаль+
ними і моральними стимулами. Для при+
кладу, питання про результати і ступінь
готовності до Акредитації+2010 будуть
обговорюватися на всіх рівнях: у ректо+
раті, в деканатах, на кафедрах. Досяг�
ненню  мети сприятимуть також звіти
професорів, доцентів та лаборантсько�
го складу ЛКА.

АКРЕДИТАЦІЯ – 2010:
доробок колективу й іспит на майбутнє

КАФЕДРАМ – ПАСПОРТИ…
Забезпеченню належного рівня ме�

неджменту сприятиме і новинка у вищій
освіті — запровадження паспорта ка�
федри як центральної навчальної, нау�
кової та виховної ланки академії. Цей
документ, який оновлюватимуть раз на
рік, дасть змогу (передусім ректору й де+
канам) проаналізувати результати робо+
ти кафедр за будь+який період з часу пер+
шого заповнення. На підставі аналізу
можна оголосити подяку, а можна вказа+
ти на недоліки. Паспорт можна розміс+
тити і на сайті академії, що дозволить аб+
ітурієнтам зробити виважений крок у ви+
борі фаху. Адже у такому документі є всі
основні дані, починаючи  від кадрового
складу кафедри до конкретних резуль+
татів її роботи – про захищені  дисер+
тації, написані підручники і монографії,
запроваджені інновації, проведені виховні
заходи і т. п.

Ухвалені заходи передбачають поліп�
шення технічного забезпечення навчаль�
ного процесу. Воно буде втілене завдяки
придбанню ще 11 мультимедійних проек�
торів, 47 персональних комп’ютерів та 15
ноутбуків. Отже, наші показники на цьо�
му напрямі підготовки до акредитації ста�
нуть значно кращими.

Удосконалення навчального проце�
су ми очікуємо на обох товарознавчих
кафедрах, а також кафедрах комерцій�
ної діяльності і підприємництва, мене�
джменту, де заплановано відкрити нові
комп’ютерні класи. Затримка сьогодні
— не через брак фінансів, а через завер�
шення методичного забезпечення дис�
циплін кафедр для виконання у цих кла�
сах. Вкладені академією кошти, повин�
ні бути використані ефективно.

...А ЛІДЕРАМ – ЗАОХОЧЕННЯ!
Сподіваємося, що зусилля нашого

колективу істотно примножить матері�
альне заохочення професорсько�викла�
дацького складу. В академії чи не впер�
ше відійшли від соціалістичного прин�
ципу зрівнялівки, за яким певна матер�
іальна винагорода розподілялася на
всіх. Тепер її отримують за конкретний
результат: проф. В. Апопій – за успішно
захищену докторську дисертацію;
проф. В. Шевчук – за монографію і
підручник; проф. В. Рудницький – за
наукове керівництво двома докторанта�
ми; ас. Н. Балук та ще 15 викладачів – за
успішний захист своїх кандидатських
дисертацій. Лише на стимулювання до
191�річчя ЛКА витрачено 430 тис. грн.!

Моральне стимулювання відіграє в
академії особливу роль. За представлен�
ням ректора, відзнаками Міністерства
освіти і науки „Відмінник освіти” наго�
роджені професори А. Пілявський і Я.
Скоробогатий, доценти В. Бачинський,
В. Медведєв, Р. Воронко, М. Беднарчук,
О. Копилюк, С. Черкесова, а високою
нагородою правління Укоопспілки —
доц. А. Федорчук.

Підбиваючи підсумки зробленого, ло+
гічно окреслювати і плани на майбутнє. У
зв’язку з цим, слід зазначити, що до Ак+
редитації+2010 має бути підготовано до
друку і видано 20 підручників, 132 на+
вчальних посібників, 47 монографій, 280
наукових статей. Завдання кафедр, дека+
натів, навчального відділу, відділу мето+
дичного забезпечення і акредитації, ви+
давництва академії — посприяти їхнім ав+
торам у нелегкій праці й успішному завер+
шенні цих робіт.

Закінчення на стор. 6
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Закінчення. Початок на стор. 5

ШЛЯХ ЛЕЖИТЬ ДО ЄВРОПИ
Що стосується інновацій у навчаль�

ному процесі, покращення умов на�
вчання, забезпечення можливості сту�
дентам працювати за місцем проживан�
ня у гуртожитках, то у плані передбаче�
но такі заходи:

� оновити комп’ютерну мережу в
корпусі №2 по вул. Уласа Самчука,9;

� відкрити два комп’ютерних класи
на товарознавчому факультеті;

� провести оптиковолоконну мере�
жу до гуртожитків по вул. Червоної ка�
лини, 7 і 7а.

Все це зробить вагомішими досяг�
нення працівників нашої академії і
створить добре підгрунтя для підтверд�
ження нею найвищого, IV рівня акре�
дитації. А головне — всі ці навчальні і
наукові видання, інновації, сучасні тех�
ніка і технології зроблять навчання у

нас ефективнішим, результативнішим у
процесі оволодіння тим чи іншим фа�
хом. В умовах загостреної конкуренції
на ринку освітянських послуг лише той
ВНЗ здатен утримувати високі позиції,
колектив якого ставить перед собою ве�
ликі й амбітні завдання і наполегливо
добивається їх виконання.

Отож, позиції використано, засто�
совано на ринку комплексний підхід.
Всі згадані заходи передбачають досяг�
нення ясної мети, а саме: поліпшення
якості освітніх послуг академії, успіш�
ності студентів у навчанні, показників
працевлаштування. Тільки ці показни�
ки наповнені не  формою, не числами й
відсотками, як цього вимагають інст�
рукції і нормативи МОН, а конкретним
змістом. Ми маємо на увазі передусім
такі позиції академії та  її випускників
на ринку, коли роботодавці при зараху�
ванні на роботу надають перевагу саме
їм, забезпечують їхнє кар’єрне зростан�

ня і встановлюють високу грошову ви�
нагороду.

Звертаючись до членів Вченої ради,
ректор ЛКА, проф. І. Копич наголосив:
«Завершальний рік підготовки до Акреди+
тації—2010 вимагає напруження зусиль
кожного члена нашого колективу. Та це —
лише перший щабель. Надалі академії
слід готуватися і робити все можливе для
європейської акредитації, принаймні на
терені Східної Європи».

Отож, хочу побажати професорсь�
ко�викладацькому складу, співробітни�
кам і студентам академії доброго здоро�
в’я, щастя і великого творчого натхнен�
ня у Новому 2009 році. Нехай сповнять�
ся всі наші плани і сподівання!

З Різдвом Христовим!

Проф. Станіслав СКИБІНСЬКИЙ,
проректор ЛКА

з науково+педагогічної роботи

АКРЕДИТАЦІЯ – 2010

Отримати всі заліки та успішно
скласти всі іспити – мрія всякого
студента. Але як цього досягнути?
Навчаючись на 5�му курсі за
спеціальністю «Товарознавство та
комерційна діяльність» я зумів
знайти в собі саме те натхнення,
той ключ, який, хай там як, веде до
бажаної мети.

Труднощі під час іспитів виникають,
напевно, у кожного студента. Дуже ча�
сто незрозумілими можуть бути запи�
тання, умови задачі або й увесь курс
дисципліни, що винесена на екзамен. Із
тими, кому це важко відразу збагнути,
можу поділитися набутим в академії
досвідом.

По+перше, із перших днів нового се�
местру раджу зосередити увагу насам�
перед і в основному на навчанні. В по�
дальшому цей навчальний ритм треба
постійно підтримувати, не сподіваю�
чись, як це нерідко у студентів буває,
надолужити прогаяне в останню ніч пе�
ред іспитом. Цієї ночі, як правило, зав�
жди не вистачає.

По+друге, намагайтеся приділяти
найбільшу увагу профільним для вашої
спеціальності дисциплінам, хоча це аж
ніяк не означає нехтування іншими
предметами. За такий підхід можна
серйозно поплатитися.

По+третє, начитаний викладачами
лекційний матеріал я стараюся ще у
міжсесійний період закріпити й допов�
нити знаннями, почерпнутими із реко�
мендованих підручників, навчальних
посібників, науково�методичних ви�
дань і т. ін.

По+четверте, на практичних, лабо�
раторних, семінарських заняттях і т. ін.
важливо бути максимально активним і
намагатися отримати високі оцінки.
Проте нерідко трапляється і складний

ЯК ДОБРЕ СКЛАСТИ СЕСІЮ?

матеріал. У такому разі, я стараюся  з’я�
сувати незрозумілі питання на консуль�
таціях.

По+п’яте, при вивченні особливо
складних тем необхідно періодично
відпочивати. Після  відпочинку легше
знову зосередитися на предметі і пра�
цювати далі з такою ж інтенсивністю.

Окрім того, я намагаюся тісно спів�
працювати з викладачами, котрі ведуть
відповідні дисципліни на моїй спец�
іальності, для встановлення з ними
дружніх взаємин. Викладач зазвичай
розуміє: якщо у вас виникає чимало за�
питань, то ви не байдужі до його пред�
мету. Як на мене, такі стосунки полег�
шують вивчення складних тем та їх
ефективне закріплення. Цілий спектр
питань і проблем, які торкаються не
лише мого навчання, а й діяльності  фа�

культету та ЛКА в цілому, допомагає
мені з’ясувати й активна робота та
спілкування з членами Студентського
наукового товариства.

Кінцевим результатом активної і
продуктивної роботи, звісно, є успішне
отримання всіх заліків та відмінне скла�
дання іспитів. Мені ж ретельне виконан+
ня всіх домашніх завдань, в тому числі
контрольних, самостійних робіт, вирі+
шення ситуаційних задач різного рівня
складності, а також систематичне відві+
дування всіх занять протягом семестру
часто дозволяє отримати іспитову оцінку
«автоматично». Отож, бажаю всім сту�
дентам академії скласти зимову сесію
тільки на «добре» і «відмінно»!

Богдан Гнатів,
студент гр. 543 товарознавчо+
комерційного факультету ЛКА

Таке хвилювання спудеям притаманне лише під час сесії!
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Система господарювання України
перебуває у стані реформування та
постійного вдосконалення. Не
оминули ці процеси і підприємств та
організацій споживчої кооперації, які
починають відновлювати свою
прибуткову діяльність. Саме
система споживчої кооперації стала
предметом обговорення учасників
студентського науково"практичного
семінару на тему «Фінансово"
економічні та обліково"аналітичні
аспекти діяльності підприємств і
організацій споживчої кооперації», що
відбувся 20 листопада 2008 р. у
стінах нашої академії.

Ініціатором проведення такого нау�
ково�практичного семінару виступило
Студентське наукове товариство Інсти�
туту економіки і фінансів ЛКА. До його
оргкомітету увійшли голова СНТ ІЕФ
Н. Борисенко та старости наукових
гуртків інституту: К. Шинкаренко (спе�
ціальність «Економіка підприємства»),
Р. Аверчук (спеціальність «Фінанси та
кредит»),  О. Ковальчук (спеціальність
«Банківська справа»), К. Кузьмінська
(спеціальність «Бухгалтерський об�
лік»). На семінар було запрошено про�
фесорсько�викладацький склад ІЕФ та
студентів усіх напрямів підготовки.

Під час засідання розгорілася гостра
дискусія стосовно нинішнього стану,
проблем та майбутніх перспектив спо�
живчої кооперації України. Із доповідя�
ми на актуальні сьогодні для системи
споживчої кооперації теми виступили

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

студенти ІЕФ Н. Гайдук, І. Калинич, М.
Костів, Ю. Смалик, Н. Мазана, Н. Гав�
рилів, О. Ковальчук, Р. Аверчук та У.
Дмитришин. В обговоренні проблемних
питань взяли участь проректор ЛКА з
наукової роботи проф. В. Апопій, ди�
ректор ІЕФ доц. В. Медведєв, завідувач
кафедри фінансів та кредиту проф. О.
Біла, начальник відділу економіки та
фінансів Львівської облспоживспілки
Л. Паньків.

Семінар проводився за сприянням
та з участю адміністрації Інституту еко�
номіки та фінансів, зокрема заступни�
ка директора ІЕФ з наукової роботи доц.
С. Гринкевич. По завершенні його ро�
боти всіх студентів�учасників цього за�
ходу нагороджено грамотами і подарун�
ками.

Ірина Мазярко,
студентка магістратури спеціальності

«Економіка підприємства».

   У грудні 2008р. Студентське
наукове товариство ім. М. І. Туган"
Барановського Львівської комерційної
академії спільно зі студентами
економічного факультету ЛНУ
ім. І. Франка організувало круглий
стіл на тему «Багатовекторність
проблематики легалізації
економіки України».
Про актуальність досліджуваної
тематики у сучасній економіці
України свідчать уже самі теми
доповідей і повідомлень, як от:
корупція, тіньовий сектор
економіки, рейдерство, шахрайство,
перевищення повноважень
посадових осіб.

Захід, на якому були присутні сту�
денти з усіх факультетів академії, вик�
ладачі кафедри міжнародних економіч�
них відносин та кафедри філософії,
відбувався у головному корпусі ЛКА. З
основними доповідями виступили:

к.е.н., доц. М. Флейчук І. (кафедра
міжнародних економічних відносин,
ЛКА);

О. Артеменко (магістр, кафедра
МЕВ, ЛКА);

У. Штибель (студентка 4 курсу, ЛНУ
ім. Івана Франка);

Д. Семенюк (студент 3 курсу, фа�
культет МЕВ, ЛКА);

Т. Гуцуляк (студент 3 курсу, ЛНУ ім.
Івана Франка).

Доповідачі з різних факультетів ЛКА
та ЛНУ ім. І Франка представили своє ба�
чення напрямів правового регулювання
тіньової економіки, проблеми та шляхи їх
розв’язання у менеджменті та товарознав�
чо�комерційному напрямках. Цьому, зок�
рема, були присвячені виступи В. Лозин�
ського, О. Могільченко, Х. Гудзоватої,
І. Коваль та І. Мальків. Окрім того, учас�
ники дискусії обговорили практичні ас�
пекти піднятих питань, запропонувавши
можливі шляхи їх вирішення.

ЯК ВИКОРЧУВАТИ КОРУПЦІЮ?

За результатами круглого столу до�
повідачі отримали грамоти за активну
участь у його роботі, а найкращі допо�
віді були рекомендовані до публікації.
На засіданні було прийнято рішення
щодо майбутніх науково�дослідниць�
ких проектів, які можуть бути виконані
у співпраці студентів Львівської комер�
ційної академії та Львівського націо�
нального університету ім. І. Франка.

Любов Артеменко,
голова Студентського наукового

товариства ЛКА

Виступає студентка
ЛНУ ім.І.Франка
У. Штибель

Студенти із зацікавленням слухають виступ доц.
М. Флейчук

Виступає начальник відділу економіки та фінансів Львівської облспоживспілки
Л. Паньків. За столом сидять (зліва направо): доц. О. Іляш, доц. С. Гринкевич,
проф. В. Апопій.
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Що може краще захистити спудея
від стресової буденщини, як не
веселий гумор? Юнаки і дівчата, які
опановують у нашій академії
спеціальності бухгалтера й аудитора
переконливо спростували думку про
те, що з людьми цих професій
жарти погані. Під час недавнього
свята під девізом «Пишайся своєю
професією!» вони витинали такі
номери, що аж стіни дрижали!
Виявляється, бухгалтери, яких
готують у нас, уміють жартувати
та досхочу сміятися. І,
сподіваємося, не останніми та не
востаннє на сцені рідної академії.
Пропонуємо увазі читачів найцікавіші
моменти цього веселого дійства.

1. (зліва направо) Зав. кафедри
аудиту В.Рудницький, проректор ЛКА
П. Куцик та зав. кафедри обліку
В.Бачинський вітають студентів з
нагоди свята «Пишайся своєю
професією»

2. Учасниця проекту «Fashion для
бухгалтера» Н.Павлишин (гр. 613)

3. Ведучі – студент гр. 212 О.Семен
та студентка гр. 612
Р. Шумило поводили себе на сцені
напрочуд весело й невимушено.

4. А так бухгалтери складали іспити
на водійські права: А.Сидорчук
(гр. 612) та В.Путько (гр. 512).

5. І. Опаренюк із 112 групи відкрила
глядачам свій вокальний талант

6. Студенти гр. 613 Н. Готь та
М.Бачина в гумористичній сценці
“Із сиром пироги”.

7. А студенти гр. 612 перевтілилися
в журналістів, підготувавши дотепні
новини для бухгалтер9TV.
Т. Павлишин вела прямий репортаж
із податкової адміністрації, при
мікрофоні у студії були С.Юзьків
і У.Гуменюк.

8. Студенти молодших курсів
(гр. 312 — у білих туніках)
та 59го курсу (гр. 512 та гр. 613 –
у центрі) презентували античне
минуле професії бухгалтера

9. Виступ секції спортивної аеробіки
ЛКА (керівник — В.Іваночко)

10. Гр. 212 наочно продемонструвала
наскільки різні студенти навчаються
на цій «скучній» спеціальності. У
кадрі — ведучий О.Семен у ролі
“мажорного” хлопця

11. Родзинкою захоплюючої вистави
стали запальні циганські танці у
виконанні Т.Курільця (гр. 613),
Н.Павлишин (гр. 613), Н.Антонюк
(гр. 613) та Р. Вахула (гр. 511).

12. «Циганка» Н.Павлишин із гр. 613
загадала щасливу долю першому
проректорові П.Куцику, а відтак
поблажки на іспиті – його
студентам.

БУХГАЛТЕР – ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО!
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Праця історика декому може
здаватися «казкою», як міфи Еллади
чи давньоруські билини. І лише
втаємниченим людям відомо, чого
варті для істориків оті «нехитрі»
хроніки. В Архіві зовнішньої політики
Росії досі залишаються заглибини від
взуття під столом, за яким у XIX
ст. 29 років вивчав документи автор
«Історії Росії з найдавніших часів...»
Володимир Соловйов. Часи змінилися,
та серйозні історичні дослідження і
сьогодні вимагають років
виснажливої праці. До таких слід
віднести і книгу “Львівська
комерційна академія. Нарис історії”,
презентація якої відбулася
напередодні Нового року. Автор книги
професор Степан Гелей присвятив
роботі над нею довгих вісім літ!

Заради справедливості зауважимо, що
книгу проректора академії з навчально�
виховної роботи, завідувача кафедри
історії і політології проф. С. Гелея можна
назвати «нарисом» хіба що умовно. На�
справді це — цілий фоліант на 624 сто�
рінки із понад тисячею світлин, який вра�
жає своїм форматом та об’ємом. У цій
праці систематично і прискіпливо висві�
тлено усі етапи історії академії від її зас�
нування у 1817 р., як трикласної Реальної
школи, до сьогодення.

Вступним словом зібрання відкрив
ректор академії проф. Іван Копич. По�
дякувавши усім, хто прийшов на перші
оглядини книги, він розпочав презен�
тацію з того, що академія, як і кожна
інституція, має свою історію. У
Львівської комерційної вона була вель�
ми багата на події, які не можна тракту�
вати однозначно. Як, наприклад, оці�
нювати діяльність ВНЗ, де до 1991 р.
практично не викладали українською
мовою? «Степан Дмитрович працював
над історією академії впродовж ос�
танніх 8 років, прагнучи зберегти прав�
ду про усі складні історичні обставини,

КНИГА, ЯКА СКОЛИХНУЛА
ІНТЕЛІГЕНЦІЮ

У Львові громадськості представлено книгу
“Львівська комерційна академія. Нарис історії”

в яких вона розвивалася, — зауважив
ректор. — Нам треба висвітлювати
свою справжню історію, яку від нас хо�
вали під стосами брехні. Саме таку
справедливу, об’єктивну історію нама�
гався написати автор книги. І, як на
мене, йому це вдалося».

Проф. І. Копич відзначив прита�
манні автору книги почуття патріотиз�
му і активну громадянську позицію. Ще
за радянських часів проф. С. Гелей
створив хорову капелу «Мрія» (1985 р.),
яка пропагувала українську народну
пісню, українську культуру та ду�
ховність. Він зініціював відкриття на
фасаді головного корпусу академії ме�
моріальної дошки визначному діячеві
українських визвольних змагань, си�
нові Івана Франка, колишньому завіду�
вачу кафедри хімії і деканові товаро�
знавчого факультету Петрові Франку.
Згодом проф. С. Гелей добився також
заснування студентських премій ім.
Олени Степанів та Петра Франка.

Ректор щиро подякував автору кни�
ги за його велику подвижницьку пра�

цю. А по тому надав слово керівникові
Львівського відділення Інституту украї�
нської археографії та джерелознавства
ім. М. Грушевського НАН України, зав�
ідувачу кафедри сходознавства Львів�
ського національного університету,
дійсному членові Української вільної
академії наук, лауреату премії Антоно�
вичів (США), доктору історичних наук,
проф. Ярославу Дашкевичу.

Я. Дашкевич — син легендарної хо�
рунжої корпусу Українських Січових
Стрільців О. Степанів – звернув увагу
присутніх на проблему національної
еліти. «Ми хочемо мати історію нашої
еліти, — констатував він. — А ця еліта
формувалася із української національ�
но свідомої інтелігенції, яка закінчува�
ла вищі навчальні заклади. В історично�
му дослідженні проф. Гелея знаходимо
цьому яскраве підтвердження». Видат�
ний учений подякував керівництву
ЛКА за всебічну підтримку автора і вис�
ловив думку про те, що кожен вищий
навчальний заклад “повинен мати таку
книжку”.

І знову на сцену піднімається фахі�
вець, який добре знає ціну цієї праці —
доктор історичних наук, заслужений
професор Львівського національного
університету ім. І. Франка Степан Ма�
карчук. Промовець зазначив, що книга
читається напрочуд легко. «Автор знай�
шов таку форму викладу, що, яку б її
сторінку не відкрив, натрапиш на
історії непересічних осіб. Українська
мова до здобуття Україною незалеж�
ності була фактично вигнана з колиш�
нього Львівського торговельно�еконо�
мічного інституту. Просто дивуєшся, як
багато зроблено відтоді в ЛКА! Про це
свідчить і видана вами книга. Цим ви
внесли великий вклад в історію ака�
демії, в історію науково�освітньої сфе�
ри, в історію української інтелігенції»,
— сказав науковець, звертаючись до
проф. С. Гелея.

Найбільш розлогу характеристику
виданій праці дав рецензент видання,
доктор історичних наук , професор, за�
відувач відділу Інституту українознав�
ства ім. І. Крип’якевича НАН України
Микола Литвин. Подякувавши авторові
за «велику титанічну працю», він по�
рівняв його з першодрукарем Іваном
Федоровим, котрому була до снаги
будь�яка робота. Рецензент навів бага�
то цікавих фактів з історії академії,
особливо підкресливши при цьому, що
в ній у різні роки працювали історик
Іван Карпинець, етнограф Євгеніуш
Ромер та інші вчені�гуманітарії. «Ця
книга може бути не лише довідником з
економічної історії України, а й із бага�
тьох інших наук та галузей знань», —
підсумував М. Литвин.

Закінчення на стор. 11

Проф. С. Гелей зі своєю працею

Ректор ЛКА проф. І Копич вручає проф. Я. Дашкевичу медаль Олени Степанів
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Закінчення. Початок на стор. 10
Після виступів істориків ректор І. Ко:

пич слушно нагадав, що Львівська комер:
ційна академія належить до системи спо:
живчої кооперації. А споживчі коопера:
тивні спілки наряду з товариством «Про:
світа» вели в Україні активну про:
світницьку діяльність. Відтак він надав
слово заступникові голови правління
Укоопспілки Володимиру Левицькому.

«Я дуже радий, що мені випала честь
бути присутнім на презентації такого
грандіозного видання, і мені особливо
приємно, що я :: випускник саме цієї ака:
демії, де виплекано стільки видатних
представників української інтелігенції та
керівних кадрів нашої держави, — сказав
В. Левицький. :: Наша академія є справді
провідним економічним ВНЗ в Україні,
що серед іншого засвідчила і ця унікальна
історична книга. Сподіваюся, що з:під
пера Степана Дмитровича вийде ще не
одна чудова книжка».

Проректор ЛКА з науково:педагогіч:
ної роботи, заслужений професор ЛКА
проф. С. Скибінський зупинився на дея:
ких яскравих епізодах з історії академії,
висвітлених у книзі через спогади свідків
тих подій. На завершення своєї промови
він зауважив: «За цією книгою можна вив:
чати історію України у всіх її зрізах — істо:
рію економічну, політичну, історію науки,
освіти та культури. У нас були відомі шко:
ли економістів, географів... Відтепер, су:
дячи з виступів фахівців, в академії з’яви:
лася і школа істориків».

Голова Львівського обласного товари:
ства політичних в’язнів і репресованих
Петро Франко зазначив, що у викладачів
та студентів академії була справді важка
доля. «І мені приємно, що у цій праці
знайшли місце матеріали, присвячені

моєму старшому побратимові, знаному
діячеві ОУН:УПА Петру Дужому», — ска:
зав цей немолодий вже чоловік. Від імені
товариства П. Франко вручив «винуват:
цю» урочистості Хрест слави.

Професор кафедри непродовольчих
товарів ЛКА Іван Галик у своєму виступі
відзначив добру пам’ять автора історії
академії. Свідченням цього є той факт, що
проф. С. Гелей у своїй книзі у найдрібні:
ших деталях описав творчу діяльність хо:
рової капели “Мрія”, що прославила ака:
демію, кооперацію, незалежну Україну у
багатьох країнах Європи.

Земляк історика, голова Товариства
братів:рогатинців у Львові, письменник
Роман Коритко охарактеризував книгу
С. Гелея словами: «Це — велична і склад:
на праця». Письменник повідомив, що
вже розповів про це видання у рідному її
авторові Рогатині та, що з історії академії
рогатинці зможуть багато чого запозичи:
ти для написання історії свого міста.

Після Р. Коритка на презентації вис:
тупив випускник академії, генеральний
директор ТзОВ «Краківський ринок» у
Львові Володимир Кожан. Він теж висло:
вив надію, що в академії буде підготована
до друку ще не одна подібна книга. «Не:
хай схвальна рецензія Я. Дашкевича на:
дихає вас на нові дослідження!», — поба:
жав представник ділових кіл Львівщини і
вручив авторові історії ЛКА букет розкі:
шних троянд.

КНИГА, ЯКА СКОЛИХНУЛА
ІНТЕЛІГЕНЦІЮ

Близько двох годин не вщухали
схвальні відгуки промовців. Насамкі:
нець слово було надано авторові книги,
що сколихнула львівську інтелігенцію.
Проф. С. Гелей висловив щиру подяку
керівництву академії, зокрема її ректо:
ру І. Копичу, за те, що йому всіляко
сприяли у завершенні великого дослід:
ження і ніколи не дорікнули за значні
витрати на видання і т. п.

«Я дуже схвильований тим, що кни:
га, над якою мені довелось працювати
не один рік, нарешті дійшла до читача,
— сказав він. — Буду вдячний за зроб:
лені мені зауваження і обіцяю доопра:
цювати з їх врахуванням друге видання.
Опрацьовуючи матеріали з історії ака:
демії, я на собі відчув, як мало ще у нас
історичної культури і як багато залиша:
ється невизначених світлин, докумен:
тів! Треба ретельно фіксувати всі цифри
і факти, які згодом стануть у великій
пригоді історикам».

На завершення свого виступу автор
ґрунтовного дослідження зі скромною
назвою “Львівська комерційна акаде:
мія. Нариси історії” підтримав думку Я.
Дашкевича про те, що таку книгу пови:
нен мати кожен український навчаль:
ний заклад. Для нинішньої України пе:
рерваних національних традицій вона
видається надзвичайно актуальною.

Іван СТОРОННІЙ

Професор кафедри товарознавства продтоварів ЛКА І. Задорожний із
книжкою, що ще пахне друкарською фарбою

Виступає рецензент книги д. і. н.
проф. М. Литвин
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Минулої осені вперше відбувся турнір
з мініфутболу серед вищих
навчальних закладів Укоопспілки.
І приємно, що чемпіоном на ньому
стала наша команда, розгромивши
у фіналі 22 листопадафутболістів
Полтавського університету
споживчої кооперації України
(ПУСКУ) із сухим рахунком 3 : 0!
Про ці змагання та стан
мініфутболу в ЛКА редакції «СМ»
розповів тренер переможців
Віталій Кулаєв.

– Віталію Івановичу! Відколи в ака�
демії існує секція мініфутболу?

– Мініфутбол в Україні – порівняно
новий вид спорту. Але він уже настільки
популярний, що у нас проводяться і чем�
піонати області, і країни. Збірна України
також регулярно бере участь у міжнарод�
них змаганнях. А десь із 2003 р. навіть по�
чали проводити першість ВНЗ Львівщи�
ни, чого раніше не було. Великої попу�
лярності набула ця гра і в ЛКА. Сам я пра�
цюю з командою із мініфутболу лише рік.
Але задовго до мене в академії його куль�
тивували завідувачі кафедри фізвихован�
ня В. Д. Чекас, а тепер І. М. Блащак. Вони
і подбали про те, щоб ми не пасли задніх
серед львівських вишів. Як наслідок, у
нас підібралася дуже сильна команда.

– Чи мали ви проблеми з підбором на�
лежного класу гравців?

– Навпаки, ми стикалися з пробле�
мою, кому надати перевагу. У нас є дуже
багато охочих грати і багато добрих вико�
навців. Наша проблема — у тому, щоб
відібрати найкращих футболістів, котрі
заслуговують на те, щоб грати у першій
команді. Над цим і працюємо.

– Розкажіть, як був організований пе�
реможний для нас турнір.

– Було створено 3 зони серед вишів І�
IY рівнів акредитації, які належать до си�
стеми Укоопспілки – у Харкові, в Чер�
нівцях і в Полтаві. На зональних змаган�

нях у Чернівцях наша комерційна акаде�
мія виборола 1�ше місце і потрапила до
фінальної стадії змагань, що відбувалися
у Хмельницькому. Там було 6 команд,
поділених на 2 групи. ЛКА теж зайняла 1�
ше місце у своїй групі і завоювала право
виступати у фіналі. А в іншій групі
першість виборола команда ПУСКУ.

– Проти кого вам було найважче грати?
– Завжди найважче починати. А ми у

першому матчі в Хмельницькому зустрі�
чалися в групі з господарями. І коли мало
не все місто прийшло за них вболівати, то
наші хлопці дуже захвилювалися. Але,
програючи 0 : 1, зібралися і, завдяки май�
стерності й бажанню, виграли з рахунком
5 : 1!

– А чи легко дався хлопцям «золотий»
матч?

– Відверто кажучи, у мене були великі
сумніви щодо успішного наслідку цього
матчу, тому що полтавська команда теж
виглядала дуже сильною. Ми першими
забили, що відразу дало нам неабияку
фору. Були голеві моменти і у полтавців,
але нас дуже виручив воротар А. Карімов.
А коли воротар грає надійно, то команда

ще більше вірить в успіх. Після цього наші
“упіймали” кураж. До того ж, ПУСКУ,
хоч зараз і університет, та колись був
лише філією нашої академії. Тож хлопці
перейнялися цим духом “переваги” і по�
становили, що без 1�го місця нам нічого
повертатися до Львова.

– Ця перемога стала логічним на�
слідком їхньої блискучої гри чи вам просто
поталанило?

– Голи були цілком логічні. Але у
футболі спрацювує ще й інше правило:
хто більше хоче перемогти, той і виграє.
Ми, мабуть, більше хотіли перемогти, ніж
полтавці. У нас була більша налашто�
ваність на матч, більше зібраності й само�
віддачі. Гадаю, що за рахунок цього ми й
досягли успіху.

– Кого зі студентів, які брали участь у
фінальних і півфінальних змаганнях, ви
можете виділити?

– На подяку заслуговують усі без ви�
нятку. Адже виграє команда, а це – 10
футболістів, які їздили на змагання. Але
особливо я хотів би виділити капітана ко�
манди захисника Василя Квасюка – сту�
дента 5 курсу факультету МЕВ (спец�
іальність «Маркетинг»). Капітан, зі свого
боку, має змогу організувати і налаштува�
ти хлопців на гру поза межами того бачен�
ня, яке доступне тренерові. До того, із
нами був також І. М. Блащак. Він органі�
заційно й морально підтримував і фут�
болістів і мене особисто, за що я йому
щиро вдячний.

– Чи є у нашій команді, так би мовити,
свої «рональдіньйо», а якщо немає, то чи
скоро з’являться?

– Спорт, може в якийсь момент ко�
гось піднести на вищий щабель, а ко�
гось — на нижчий. Хай там як, а вся
наша «чудова десятка» може грати при�
наймні за команди майстрів 1�2 ліги
України з великого футболу. А з міні�
футболу на це заслуговують, на мою
думку, нападник Т. Шурак (гравець ко�
манди вищої ліги ТВД), воротар А. Ка�
рімов і О. Надопта. Зараз вони навча�
ються в ЛКА, позаяк ми приділяємо ве�
лику увагу розвитку мініфутболу: спів�
працюємо зі спортивною школою
«Карпат»; львівськими ДЮСШ, які ви�
пускають футболістів. Академія завжди
була на хорошому рахунку серед вишів,
і спортсмени вступають до нас залюбки.
Чимало наших випускників і студентів,
котрі у нас навчаються, нині виступа�
ють за команди вищої ліги, а також в
молодіжній та юнацькій збірних Украї�
ни.

– Які завдання ви, як тренер, ставите
перед собою на перспективу?

– У деяких львівських ВНЗ є дуже
хороші команди з мініфутболу, наприк�
лад,  в інституті фізкультури, в аграрному
університеті в Дублянах. З ними важко
конкурувати, бо у них дуже добрий підбір
виконавців. Отож мрію про те, щоб ко�
манда ЛКА зайняла ще 1�ше місце серед
вишів Львівщини.

Розмовляв Валерій ПОДОЛИННИЙ

«МИ БІЛЬШЕ ХОТІЛИ
ПЕРЕМОГТИ, НІЖ ПОЛТАВЦІ»

На фото (зліва направо): — з м’ячем — А. Карімов; 1�й ряд – Т. Шурак,
Д. Лейб’юк, О. Надопта, В. Федотов; 2�й ряд – доц. І. Блащак, В. Квасюк,
А. Остапець, Р. Ільчишин, В. Середа, В. Ілляш, В. Кулаєв.


