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Продовження на стор. 2

У Львівській комерційній академії,
найстарішому в Україні ВНЗ торговель�
но�економічного профілю — Шевчен�
ківські дні відбуваються із року в рік, і
завжди врочисто,  яскраво, з приємни�
ми сюрпризами. Якщо торік до студен�
тів і викладачів нашого вишу завітали
ледь не з десяток знаних письменників
Львова на чолі з патріархом українсько�

культурно�виховна і, головне, творча
робота ректорату, викладачів, органів
студентського самоврядування ЛКА.
Для учасників цього «священнодій�
ства» було передбачено навіть дрес�код,
яким, цілком природно, стала українсь�
ка вишивана сорочка. Ось таким весня�
ним різнобарв’ям вишиванок (фото 1).
та тривалими бурхливими оплесками
зустріли присутні на вечері народну ар�
тистку України, лауреата Національної
премії ім. Т. Шевченка, Героя України
Ніну Матвієнко; лауреата літературних
премій, заступника головного редакто�
ра журналу «Дзвін» Романа Дідулу; со�
лістку Львівського національного теат�
ру опери і балету ім. С. Крушельниць�
кої Ольгу Фенюк та інших гостей свята.

Відкрив урочистий вечір проректор
ЛКА проф. Степан Гелей. (фото 2). Він
відзначив, що 1911 р. група журналістів
повідомила громадськості промовистий
факт: лише в одному з районів Сибіру від�
бували покарання 169 осіб, серед яких бу�
ло багато українців. І, як виявилося, зап�
роторили їх туди не за кримінальні злочи�
ни, а за те, що вони піддалися  впливу
творчості Т. Шевченка! А от тепер деякі
вітчизняні автори за «срібняки» нама�
гаються  принизити величну постать
Кобзаря, його гігантський внесок у роз�
виток національної свідомості україн�
ства, у боротьбу за державну самостій�
ність України. Зокрема, у Криму з цією
метою нещодавно надруковано книгу�
пасквіль на Т. Шевченка одного з таких
літературних «новаторів» і розповсюд�
жено у школах півострова.

го історичного роману Романом Івани�
чуком, то 11 березня цього року почес�
ною і жаданою гостею свята стала не�
повторна народна співачка Ніна Матв�
ієнко.

Проведенню вечора «Нам треба го�
лосу Тараса!», присвяченого 195�річни�
ці з дня народження Т. Г. Шевченка, звіс�
но, передувала неабияка організаційна,
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Продовження. Початок на стор. 1

С. Гелей акцентував увагу на тому,
що серед найбільших шанувальників
генія української літератури і малярства
завжди була студентська молодь. Це
саме студенти наполягли на перепохо!
ванні праху поета не в Києві, як дехто
пропонував, а на Чернечій горі у Каневі.
До речі, 22 травня 1861 р. вони, як один,
прибули на траурну процесію у вишива!
них українських сорочках. Проректор
закінчив свій виступ напутніми слова!
ми Тараса, зверненими до молодого по!
коління: «І чужому научайтесь, і свого
не цурайтесь!»

По тому ведучий надав слово Ніні
Матвієнко. «Він (Тарас Шевченко – В.
П.) сповідався за нас, взяв на себе усі на�
ші гріхи і молитви перед Богом», — ска�
зала вона. – Будьте ж горді та гідні його
імені і ніколи не давайте себе принижува�
ти!». Ніна Митрофанівна на мить згада!
ла своє босоноге дитинство, коли ще
маленькою дівчинкою бігла поклони!
тися ласкавому вранішньому сонечку,
що зігрівало душу і Кобзареві. І поволі
принишклу тишу актової зали розтинає
сильний і водночас ніжний голос леген!
ди української народної пісні, яка вико!
нує уривок із поеми «Сон»:

«…Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає».
Неповторний голос співачки лунає в

залі академії, оживлюючи в уяві нові
сцени історичного минулого (фото 3).
«Я їхала до вас дещо хвилюючись. Адже
ця зустріч (із Шевченком – В. П.) що!
разу відбувається по!новому: у Києві –
один Шевченко, а на Західній Україні –
інший. Тут, як на мене, він ще урочисті!
ший, ще бажаніший, — не стримує своїх
емоцій Н. Матвієнко. —  Таким зустрі!
чам не треба ніяких сценаріїв, головне
– відчувати атмосферу».

Після виступу Н. Матвієнко до мік!
рофона підійшов Р. Дідула – давній друг
співачки і цінитель її таланту, завдяки
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сприяння якого і стала можлива та не!
забутня зустріч. (фото 4). Він зазначив,
що по�справжньому геніальність Т. Шев�
ченка відкрив інший світоч української
літератури — І. Франко. За його словами,
якби не великий Каменяр, то не таким
знаним був би і творчий спадок Кобзаря.
На підтвердження думки проф. С. Гелея
про величезний вплив ідей Т. Шевченка на
українське суспільство, заступник голов�
ного редактора «Дзвону» констатував неза�
перечний факт: «Проти нього не могла
встояти жодна влада. Вона тільки викори�
стовувала вигідні їй мотиви творчості Т.
Шевченка у власних інтересах».

Поремствувавши, що через поши!
рення масової культури безсмертна
літературно!мистецька спадщина Коб!
заря потрапила у «неформат», Р. Дідула
розповів, що він 10 років шукає спонсо!
ра для перевидання маленької книжеч!
ки афоризмів поета. І це – в незалежній
Україні! Він, зокрема, зачитав із неї сло!
ва Т. Шевченка про те, що той навіть не
уявляв собі, як можна підняти руку на
жінку. «Жінка – свята, але така приваб!
лива, що ніяка сила волі не може опи!
ратися цій привабливості», — ішлося в
іншому афоризмі Кобзаря, думки яко!
го у цьому сенсі випередили багатьох
теоретиків і організаторів руху за ґен!
дерну рівність.

Але поруч з Р. Дідулою сиділа жінка,
настільки захоплена Т. Шевченком, що
просто не могла вдруге не вийти на сце!
ну. Н. Матвієнко радо підхопила жіно!
чу тему, поділившись своїми думками
щодо заручин поета з останнім своїм ко!
ханням — Ликерою Полусмак. За слова!
ми співачки, одного разу він побачив,
як його наречена, розчесавши свої роз!
кішні коси, поклала гребінець на стіл,
що вважалося нечуваним нехлюйством.
А Тарас був дуже охайною і бридливою
людиною. Цей її вчинок і порушив їхні
плани щодо одруження.

Н. Матвієнко виконала а капела ще
кілька творів (фото 5). Серед інших про!
звучала і одна з пісень українських січо!
вих стрільців, які навіть під час запеклих
боїв не розлучалися з поезіями Кобзаря.

Закінчення на стор. 34
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Після закінчення сольних виступів
«українського соловейка» зал просто
зірвався оплесками (фото 6). Тим часом
до мікрофону підійшов ректор ЛКА
проф. Іван Копич, який щиро подяку#
вав Н. Матвієнко за те, що вона робить
добру і воістину неоціненну справу, не#
втомно несучи в народ українську піс#
ню, виховуючи у молодому поколінні
почуття патріотизму, любові до Батькі#
вщини. Ректор вручив співачці квіти і
пам’ятну медаль на честь дня заснуван#
ня академії, а проректор С. Гелей пода#
рував їй свою багатолітню працю –
«Львівська комерційна академія. Нарис
історії» (фото 5).

Але на цьому Шевченківське свято у
виші не закінчилося. Одне за одним на
сцену виходять читці, бандуристи,
співаки. Треба було бачити, з яким по#
чуттям і натхненням прочитала уривок
з поеми Т. Шевченка «Великий льох»
студентка гр. 1344 Інституту економіки
і фінансів З. Мачошак (фото 8), скільки
експресії було у голосі студентки гр. 363
ІЕФ О. Чухрай (фото 9) та студентки гр.
1321 того ж інституту К. Возіянової.

Часті гості Шевченківських днів в
академії ансамбль бандуристів у складі
Р. Бойдуник, М. Сисин, І. Цебрик та М.
Тетюка виконали «Пісню Мазепи» на
слова М. Степаненка і музику В. Міша#
лова (фото 7). По тому М. Тетюк заспі#
вав ще й «Вітер віє» на слова геніально#
го Кобзаря. Кілька народних пісень, в
тому числі на слова Т. Шевченка, про#
звучали у чудовому виконанні солістки
Львівського національного театру опе#
ри і балету Ольги Фенюк.

Завершувала вечір за традицією лау#
реат міжнародних і національних кон#
курсів народна хорова капела «Мрія»
Львівської комерційної академії під ке#
рівництвом художнього керівника і ди#
ригента Василя Долішнього. Учасники
свята мали нагоду оцінити виконані
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відомим далеко за межами України хо#
ром твори «Сонце заходить» В. Іконни#
ка, «Тече вода в синє море» Б. Лято#
шинського і насамкінець «Реве та сто#
гне Дніпр широкий» в обробці А. Авдіє#
вського. Глибоко вражені, розчулені Н.
Матвієнко і Р. Дідула вийшли із зали на
сцену особисто подякувати хористам за
той незабутній вечір (фото 10).

Після концерту Н. Матвієнко дала
високу оцінку професійній майстер#
ності хорової капели  «Мрія». А ще вона
відзначила неабияку акторську май#
стерність студенток академії, котрі дек#
ламували вірші поета. «Я вам чесно ска�
жу: сьогодні відбулося щось таке сокро�
венне, що, я гадаю, Шевченко воістину
був присутній у цій залі», — поділилася
своїми враженнями з журналістами ле�
генда української народної пісні.

Валерій ПОДОЛИННИЙ

Закінчення. Початок на стор. 1
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ОБСТАВИНИ ЗМУШУЮТЬ
ЕКОНОМИТИ

Таб. 1. Кількість студентів, відрахованих у I півріччі
(денна форма навчання)

Таб. 2.  Кількість студентів, які у I півріччі отримали
оцінку «2» (денна форма навчання)

6 березня ц. р. в нашій академії відбулося чергове
засідання Вченої ради. Порядок денний засідання
виявився на рідкість напруженим, що зумовлено
ситуацією загалом у державі, у виші зокрема. А це

своєю чергою вимагає невідкладного внесення коректив
у роботу ВНЗ і розробки додаткових заходів. Тому
Рада розглянула чималий перелік важливих для життя
академії питань.

БОРОТИСЯ
ЗА КОЖНОГО СТУДЕНТА!

Основну доповідь із першого питання
порядку денного зробив перший прорек�
тор академії доц. П. Куцик. Доповідач
відзначив як недолік велику кількість оц�
інок «незадовільно», отриманих студен�
тами на початку семестру. Це призвело до
того, що число відрахованих на денній
формі навчання у І�му семестрі станови�
ло 48 осіб (див. таб. 1). У порівнянні з І�м
семестром минулого навчального року
кількість відрахованих. Із різних причин
студентів збільшилося на 12 чоловік або
ж на третину!

Збільшилася і кількість «двійок» —
691 проти 667 за відповідний період 2007�
2008 навчального року (див. таб. 2) через
падіння показників абсолютної успіш�
ності в Інституті економіки і фінансів та
на окремих спеціальностях, хоча якісна
успішність студентів у академії зросла.
«Але ж у нас цього року зменшилася і

кількість студентів денної форми навчан�
ня!», — наголосив доповідач.

Відрахування значної кількості спу�
деїв, тим паче у нинішніх умовах – за�
надто велика розкіш. Цього, на думку
проректора, могло б не статися, якби ті,
хто отримав незадовільні оцінки, мали
змогу своєчасно відпрацювати незас�
воєні теми. У цьому є й вина викла�
дачів. Тому кафедри повинні уважно
проаналізувати причини «провалів»
студентів і вжити заходів для скорочен�
ня  таких випадків у майбутньому. (Док�
ладніше про показники успішності — у
витязі з виступу доц. П. Куцика на с.6).

Стурбованість деяким погіршенням
абсолютної успішності у виші поділяє і
ректор ЛКА проф. І. Копич. «Наші ре�
зультати могли бути кращими, але вони
в цілому узгоджуються з вимогами
міністра освіти і науки України, — заз�
начив він у своєму виступі. – Адже у нас
мало як «двійок», так і «п’ятірок». Рек�

тор пообіцяв також, що у цьому зв’язку
викладачам незабаром буде роздано ре�
комендації щодо застосування кри�
теріїв оцінювання знань за Болонською
системою.

Вчена рада одностайно схвалила ух�
валу з цього питання. У ній ідеться про
те, що в.о. директора інституту, деканам
факультетів і  завідувачам кафедр необ�
хідно:

■ розглянути і провести детальний
аналіз на засіданнях результатів зимо�
вої заліково�екзаменаційної сесії з ме�
тою виявлення недоліків та їх усунення;

■ підвищити вимогливість до ви�
конання кожним викладачем своїх
службових обов’язків та принципово
підходити до обрання викладачів на на�
ступний термін з огляду на їхнє став�
лення до навчального процесу, науко�
вого доробку, участі в навчально�ви�
ховній роботі;

Закінчення на стор. 5
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■ забезпечити належний і постій�
ний контроль за дисципліною у ході на�
вчального процесу, як зі сторони викла�
дачів так і студентів, дотриманням роз�
кладу і графіків проведення занять та
консультацій;

■ продовжити роботу з переходу на
дистанційні форми навчання.

НЕСТАТКИ ВИГАНЯЮТЬ
З ХАТКИ

Не меншу стурбованість у членів
Вченої ради викликав і пункт «Про впо�
рядкування складу навчально�допомі�
жного персоналу академії» (доповідач –
доц. П. Куцик). Він ретельно обґрунту�
вав позицію ректорату із цього питання,
охарактеризувавши спершу стан народ�
жуваності в країні у 90�ті роки ХХ сто�
ліття і вказавши на нинішню тенденцію
до зменшення випуску школярів, а
відтак і погіршення ситуації з набором.
Цьогоріч випускників шкіл буде на 82
тисячі менше ніж торік! Проректор на�
гадав і про негативні тенденції у розвит�
ку вітчизняної економіки, що пов’язані
з фінансово�економічною кризою та
недофінансуванням навчальних зак�
ладів із держбюджету. Тим часом в ака�
демії, за його словами, утворився над�
лишок працівників навчально�допомі�
жного персоналу.

Зокрема, на товарознавчо�комерц�
ійному факультеті на 30 студентів при�
падає 1 особа навчально�допоміжного
персоналу, не враховуючи працівників
комп’ютерних класів. Теж стосується і
юрфаку. На факультеті міжнародних
економічних відносин 1 працівник при�
падає на 60 спудеїв, але і це забагато.
«Такої кількості допоміжного персона�
лу на кафедрах немає ніде, — підкреслив
проректор. – Через це штатний розпис
потребує коригування. З огляду на зга�
дані фактори, в ухвалі з цього питання
подано пропозиції щодо скорочення на
кафедрах близько 30 посад, а не людей,
які їх займають». Доц. П. Куцик зазна�
чив при цьому, що скорочення має за�
чепити і штат академічної бібліотеки.

Доповідь викликала жваве обговорен�
ня. Декан ТКФ проф. Я. Скоробогатий
зазначив, що на кафедрах цього факуль�
тету не можна скорочувати стільки ж ла�
борантів, скільки на гуманітарних кафед�
рах, позаяк їм щораз потрібно міняти об�
ладнання і матеріали в лабораторіях. Де�
кан заочного факультету доц. В. Блонсь�
ка зауважила, що у їхніх методистів бага�
то часу займає взаємодія з консультацій�
ними пунктами за межами Львова, і обсяг
їхньої роботи не можна порівнювати з фа�
культетами, де люди працюють на місці.
Прозвучала навіть пропозиція запрова�
дити норматив – 1 лаборант на 8 викла�
дачів, як у Тернопільському фінансово�
економічному університеті (зав. кафедри
аудиту проф. В. Рудницький).

Ректор академії професор І. Копич у
своєму слові заспокоїв учасників дис�
кусії і до питання скорочення праців�
ників на заочному факультеті пообіцяв
повернутися пізніше. «Ми не будемо
рубати навмання, не будемо скорочува�
ти молодих працівників, — сказав він. –
Когось із них переведемо в асистенти,
але зовсім нікого не скорочувати не мо�
жемо, бо підемо «до дна». У нас є незай�
няті посади, чимало лаборантів, які
працюють неповний день. Отож муси�
мо упорядкувати навчально�допоміж�
ний персонал. Щодо викладачів, то ско�
рочення стосуватиметься насамперед
людей пенсійного віку без наукового
ступеня, позаяк ми повинні зберегти
якісний склад викладацького колекти�
ву».

«З метою запобігання нераціональ�
ному витрачанню коштів академії, що
пов’язано з необґрунтованістю чинно�
го штатного розпису, де затверджені
зайві вакантні посади та посади, які не
відповідають фаху працівників і реаль�
ній потребі у них кафедр та інших струк�
турних підрозділів, що у подальшому
може призвести до негативних наслід�
ків фінансово�господарської діяльності
академії з надання освітянських послуг,
Вчена Рада ухвалила:

… «Здійснити впорядкування складу
навчально�допоміжного персоналу ка�
федр виходячи зі специфіки діяльності
кафедр (надання навчальних послуг –
проведення занять); статусу кафедр (ви�
пускова, невипускова, гуманітарна то�
що); кількості студентів, які навчають�
ся на факультеті та яким надає осві�
тянські послуги кафедра; наявність
комп’ютерних класів і технічних засобів
на кафедрах та інших індивідуальних
критеріїв».

В документі детально розписано по�
сади, які підлягають скороченню на ка�
федрах та в підрозділах ЛКА. Завідува�
чам кафедр дано доручення у вказаний
термін подати пропозиції щодо впоряд�
кування складу навчально�допоміжно�
го персоналу, а начальнику відділу
кадрів і начальнику фінансово�економ�
ічного відділу – провести роботу з упо�
рядкування штатного розпису (у вказа�
них структурних підрозділах) та подати
на затвердження ректору академії.

ЩО ПОТРІБНО
ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ?

Вкрай важливим завданням колек�
тиву академії сьогодні залишається
максимальне зосередження зусиль на
підготовці до акредитації 2010 р. Про те,
що вже зроблено у цьому напрямі і, що
ще треба зробити, зібранню доповідав
проректор з науково�педагогічної робо�
ти ЛКА проф. С. Скибінський. Він заз�
начив, що у виші активізовано: видан�
ня підручників і навчальних посібників
із грифом МОН України (за 1,5 роки ви�
дано 22 підручники із 40, а також 43 по�

сібники); підготовку до захисту канди�
датських і докторських дисертацій;
здійснено низку заходів з поліпшення
організації навчального процесу; фор�
мування науково�педагогічного персо�
налу; методичного і інформаційного за�
безпечення навчальних дисциплін і т.
ін.

Проте, професорський склад ще не�
достатньо залучається до читання лек�
ційних курсів, написання сучасної на�
вчальної літератури, запровадження
інновацій, власних наукових напрацю�
вань у навчальний процес. Хоча за тепе�
рішніми мірками підготовка магістра
без професора неможлива. А головне –
в колективах підрозділів академії не до�
сягнуто того піднесення, атмосфери,
які мають панувати під час  підготовки
до «Акредитації – 2010». Промовець
підкреслив: «Якщо ми не підтвердимо
IV рівня акредитації нашого ВНЗ, то
нам не потрібні будуть ні викладачі, ні
допоміжний персонал.  І навіть сту�
дентів ми не наберемо. Тож цим питан�
ням повинні перейнятися на кожній
кафедрі».

В ухвалі «Про виконання заходів із
підготовки та проведення акредитації
академії у 2010 р.» Вчена рада окресли�
ла конкретні завдання для керівників
інститутів, факультетів та кафедр ЛКА,
які необхідно здійснити до проходжен�
ня акредитації. Їх зобов’язано посили�
ти контроль за роботою кафедр і доби�
тися виконання усіх акредитаційних
нормативів;  поліпшити планування
педнавантаження, особливо лекційно�
го, таким чином, щоб забезпечити акре�
дитаційні нормативи на кожному із
ОКР� «Бакалавр», «Спеціаліст», «Ма�
гістр»; проаналізувати внесок кожного
викладача у роботу кафедри і т. ін. Об�
говорення питань навчального, науко�
вого і виховного характеру в процесі
підготовки до «Акредитації – 2010» ре�
комендовано висвітлювати на шпальтах
академічної газети.

Окрім згаданих пунктів порядку
денного Вчена рада обговорила  питан�
ня про підсумки роботи ДЕК на факуль�
теті заочної освіти; про представлення
викладачів академії до премії молодих
вчених «За наукові здобутки у 2008 р.»;
про рекомендацію до друку низки нових
підручників та навчальних посібників,
затвердила теми докторської та канди�
датської дисертації тощо.

Під час засідання професор І. Копич
також поінформував присутніх про на�
каз міністра освіти і науки, яким він зо�
бов’язав керівників ВНЗ запобігти збо�
ру додаткових коштів зі студентів,
навіть під приводом організації випус�
кних вечорів. Він попередив про недо�
пустимість участі у цьому викладачів
нашої академії.

Власна інформація

Продовження. Початок на стор. 4

ОБСТАВИНИ ЗМУШУЮТЬ
ЕКОНОМИТИ
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— Навчальний відділ академії провів
аналіз успішності студентів денної фор�
ми навчання за результатами зимової
екзаменаційної сесії 2008/2009 н. р. як
в академії загалом, так і на всіх факуль�
тетах, спеціальностях і курсах.

Порівняно з минулим роком на ден�
ній формі навчання кількість оцінок

Із виступу  першого проректора ЛКА доц. П. Куцика
«Про успішність студентів академії за результатами
зимової заліково�екзаменаційної  сесії 2008/2009
навчального року»

«незадовільно» зросла з 667 до 691, що
призвело до зменшення показників аб�
солютної  успішності.

Отож, абсолютна успішність в ака�
демії знизилася з 72,7% у 2007/2008 на�
вчальному році до 72,5% у поточному, а
якісна, навпаки, зросла з 48,6% до 51,6%.
З огляду на те, що за кілька останніх
років в нас мала місце тенденція до зни�
ження якісної успішності, таке зрушен�
ня слід  оцінювати як позитивне.

Розглянемо успішність студентів на
факультетах. Показник абсолютної ус�
пішності на факультеті міжнародних
економічних відносин зріс із 79,3%
торік до 81,6% цього року; на товаро�
знавчо�комерційному факультеті — з
80,9% до 81,7%.  На факультеті менед�
жменту цей показник залишився на то�
рішньому рівні (76,3 %).  Зате в Інсти�
туті економіки та фінансів вперше за
останні роки абсолютна успішність
знизилася  з 88,4% у 2007�2008 н. р. до
82,5% у 2008�2009 н. р.  Найнижча аб�
солютна успішність – на юридичному
факультеті. Вона становить лише
75,7% (за останні три роки спостері�

гається тенденція до зниження).
Якісна успішність  порівняно з ми�

нулим роком на всіх факультетах зрос�
ла, за винятком Інституту економіки та
фінансів, де цей показник впав з 60,5%
у минулому році до 51,6% – цього року.
Незважаючи  на те, що на факультеті
менеджменту якісна успішність також
зросла, вона є найнижчою в академії і
становить лише 37,8% .

Найвищі показники, звісно ж, у сту�
дентів–магістрів. Проте порівняно з
2007/2008 н. р. якісна успішність цієї
категорії студентів знизилася  відповід�
но з 79,7% до 78,0%, позаяк кількість
«двійок», отриманих магістрами, зрос�
ла на 0,9% порівняно з минулим роком.

Якщо ж аналізувати успішність сту�
дентів на окремих спеціальностях, то
побачимо, що найнижчими в академії є
показники абсолютної успішності у
студентів ОКР «спеціаліст». До таких
спеціальностей відносяться «Економіч�
на кібернетика» (абсолютна успішність
– лише 47,4%); «Економіка підприєм�
ства» (50%); а також «Товарознавство та
комерційна діяльність» (52,89%).

Ректорат та громадські
організації

Львівської комерційної академії
глибоко сумують з приводу смерті

кандидата економічних наук,
доцента кафедри історії

і політології,
колишнього ректора академії

ПИРОЖАКА
Казимира
Івановича

і висловлюють щире співчуття
рідним та близьким покійного

Вічна йому пам’ять
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Сьогодні конкуренція на ринку
освітніх послуг, демографічна й
економічна кризи змушують вищі
навчальні заклади все більше дбати
про свою рекламу. У цьому зв’язку
25!27 лютого ц. р. Львівська
комерційна академія взяла участь у
ХІІ міжнародній виставці «Сучасна
освіта в Україні – 2009», яка
відбулася у Київському Палаці дітей
та юнацтва під опікою
Міністерства освіти і науки та
Академії педагогічних наук України.

У виставці взяли участь 550 навчаль�
них закладів різних форм власності та
рівнів акредитації, а також наукових ус�
танов, підприємств, і видавництв, які
тісно співпрацюють з освітньою галуз�
зю. Вони продемонстрували найкращі
зразки навчальної, навчально�
методичної літератури та інноваційні
технології навчання.

Експонати нашої академії зайняли
чільне місце в загальному експозицій�
ному комплексі вишів Укоопспілки на
2�му поверсі палацу. Там до відкриття
виставки було встановлено вітрини і
виставочні стенди «Вищі навчальні зак�
лади споживчої кооперації України»,
змонтовано відеофільм про коопера�
тивні ВНЗ.

«Для демонстрації на виставці піді�
брані найновіші оригінальні розробки

наших учених, — заявив журналістам у
Києві ректор ЛКА проф. І. Копич. – На
жаль, тут представлена тільки невелика
частина нашої навчально�методичної
літератури. Почесне місце ми відвели
історичному нарисові «Львівська ко�
мерційна академія». Усі охочі можуть
ознайомитися з цією рідкісною для ук�
раїнських ВНЗ книгою. Для нас участь
у виставці – це ще одна можливість по�
спілкуватися з колегами, перейняти і
запозичити у них щось нове для запро�
вадження у себе».

Але відвідувачі виставки жадали ба�
гато чого перейняти й у нас. Приємно
було спостерігати, як часто натовп лю�
дей збирався біля стендів з підручника�
ми й навчальними посібниками викла�
дачів Львівської комерційної. Багато
хто запитував, чи можна придбати для
себе ті чи інші експоновані книги. Не
випадково, ЛКА була нагороджена на
виставці дипломом «За високі творчі
досягнення в інноваційному оновленні
національної системи освіти». Все це
свідчить про великі здобутки і можли�
вості професорсько�викладацького
складу академії. Мабуть, готуючи до ви�
дання або перевидання праці наших
учених слід враховувати цей голод на
них у інших вишах країни. Але чому б не
отримувати знання безпосередньо в
ЛКА, так би мовити, з перших уст?!

Іван СТОРОННІЙ

РЕКЛАМА ПОТРІБНА Й ОСВІТІ!

На фото:
1. Вітрина з працями вчених ЛКА.

2. Біля наших підручників постійно
затримувалися відвідувачі.

3. Завідувач відділу методичного за�
безпечення та акредитації ЛКА Л. Кури�
лець дає пояснення одній з відвідувачок
виставки.

4. Ректор академії проф. І. Копич об�
мінюється враженнями з головою ЦК
профспілки працівників споживчої коопе�
рації України В. Левицьким.

5. Начальник управління кадрової пол�
ітики, кооперативної освіти і науки –
директор НМЦ «Укоопосвіта» Л. Войнаш
( у центрі) знайомиться із номером газе�
ти «Студентський меридіан».

1 2
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4 5
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Життя і творча спадщина Тараса
Шевченка мала і має неоціненний
вплив на розвиток національної
свідомості українців. Вони настільки
шанували його як пророка, що з
часом навколо його імені виник
культ. За словами Михайла
Драгоманова, кожна українська
фракція, від клерикалів до
соціалістів, бачила Т. Шевченка у
світлі своїх ідей, ігноруючи ті
аспекти його біографії, які їх не
влаштовували. М. Драгоманов
виступав проти «канонізації»
Кобзаря, позаяк німб святості
заважав розгледіти у ньому тонкі
риси шляхетної людини, геніального
письменника і мислителя. Ця
стаття має на меті показати
особисту трагедію поета, який,
попри важкі поневіряння, залишався
переконаним демократом і
гуманістом, в тому числі й великим
поціновувачем жінки.

Визначний шевченкознавець Павло
Зайцев стверджував, що першим кохан�
ням, яке дуже сколихнуло серце Тараса,
була кучерява Оксана – товаришка його
дитячих років. Це почуття було таке
щире і глибоке, що поет, уже в зрілому
віці, поклав його в основу кількох своїх
віршів та спогадів. Він писав:

– Чи правда Оксано, чужа, чорнобрива,
І ти не згадаєш того сироту,
Що в сірій свитині, бувало, щасливий
Як побачить диво, — твою красоту;
Кого ти без мови, без слова навчила
Очима, душею, серцем розмовлять,
З ким ти усміхнулась, плакала, журилась,
Кому ти любила «Петруся» співать...

Коли поет, після довгих років заслан�
ня, зустрівся з братом, то перші його
слова були про Оксану:

— Чи жива ота Оксаночка, – питаю
У брата я. – Яка?
Ота маленька, кучерява,
Що з нами гралася колись...?
... Помандрувала
Ота Оксаночка в поход
За москалями, тай пропала.
Вернулась, правда, через год,
Та й що з того! З байстрям вернулася,
Острижена. Було вночі
Сидить під тином, мов зозуля,
Та кукає або кричить,
Або тихесенько співає.

Мотиви першого кохання поета зу�
стрічаємо в його поетичних творах
«Мені тринадцятий минало...», «Гайда�
маки», «Черниця» та інших. У важкі дні
духовної самотності туга за рідною Ук�
раїною, за друзями, за милою Оксаноч�
кою ще більше стискала йому серце.

— Я так мало, небагато
Благав у Бога. Тільки хату
Одну хатиночку в гаю,
Та дві тополі коло неї
Та безталанную мою,
Мою Оксаночку...

ЖІНКИ В ЖИТТІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

розмовляв з нею лише її рідною мовою
та зрікся свого походження.

Після тієї пригоди Т. Шевченко
змінив своє ставлення до прекрасної
статі. Він, як і раніше, любив гарних,
веселих та дотепних жінок, не цурався
їхнього товариства, але серйозно ними
не захоплювався.

Тремтливе почуття любові до жінки
в черговий раз спалахнуло в душі генія
після викупу його з кріпацтва. Це ста�
лося завдяки його дружбі з художником
І. Сошенком. Той дізнався про Шевчен�
ка ще від Ширяєва (у нього майбутній
поет служив козачком) і захотів познай�
омитися з земляком. Під час першої
їхньої зустрічі Іван Максимович поба�
чив у Тараса надзвичайну тягу до малю�
вання. А далі було те, про що розпові�
дають численні біографи Кобзаря. І.
Сошенко знайомить юнака з Є.Гребін�
кою, приводить його в академію, де Та�
рас зближується з Григоровичем, Вене�
ціановим, Брюлловим, Мокрицьким…
Як відомо, зусиллями цього гурту у
квітні 1838 р. Шевченка й було викуп�
лено з кріпацтва.

І. Сошенко відразу запросив Тараса
пожити у себе на квартирі. Однак спіл�
кувалися вони усього кілька місяців.
Характери в обох були цілком полярні.
Сошенко – спокійний, стриманий, усь�
ого добивався неймовірною працею.
Шевченкові ж усе давалося легко, при�
родно, без особливих зусиль.

Та була ще одна обставина розладу
між земляками: Сошенко кохав племін�
ницю господині квартири – сироту
Амалію Клопер – і хотів з нею одружи�
тися, а Тарас зруйнував його плани.
Машенька (так вони  називали Амалію)
захопилася Шевченком, і він змушений
був згодом покинути квартиру. Проте це
не допомогло І. Сошенку — дівчина не
перестала любити Тараса. До речі, сто�
сунки з Машенькою були тривалішими
від усіх Тарасових наступних романів.

Глибокий слід у житті Т. Шевченка
залишила і Стася із Вільно. 15�річним
козачком пана Енгельгардта він побу�
вав у Варшаві, Вільно, Петербурзі. По�
бачивши нахил хлопця до малярства,
пан віддав його на навчання до худож�
ника Лямпі. Там Тарас познайомився з
гуртком молодих поляків, які готували�
ся повстати проти царського самодер�
жавства. У цьому середовищі він зустрів
польську патріотку Стасю, у яку відра�
зу закохався. З її допомогою він вивчив
польську мову, ознайомився з польсь�
кою літературою, зокрема, з творами
А. Міцкевича та Ю. Словацького.

Тоді Т. Шевченко вперше зрозумів,
що шляхи визволення від національно�
го і соціального гніту надзвичайно тер�
нисті та, що, аби здобути волю для сво�
го народу, необхідно самому стати
вільним. Волю треба любити, шанувати
і, не вагаючись, віддати за неї власне
життя. Однак, стосунки зі Стасею не�
вдовзі обірвалися. Націоналістично на�
лаштована полька зажадала, щоб Тарас Продовження на стор.9

■ Ганна Закревська

■ Будинок Закревських у с. Березова Рудка
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Утім, суперництво двох художників
закінчилося миром. Дізнавшись, що
Сошенка призначено учителем каліг�
рафії й малювання в Ніжинську гімна�
зію, Шевченко усе ж таки прийшов до
нього... І розсталися вони добрими при�
ятелями.

1843 р. Шевченко покохав Феодосію
(Тодосю) – дочку священика із с. Кири�
лівки Григорія Кошиця, в якого найми�
тував у 1827 р. Дівчина відповіла взаєм�
ністю на почуття поета. Вони вже зби�
ралися побратися, але батьки Тодосі
всілякими хитрощами намагалися їх
розлучити. Щоб не допустити шлюбу,
вони намагалися зробити Тодосю й Та�
раса хресними батьками, але ця спроба
не вдалася. Врешті, Тодосині батьки
просто відмовилися благословити  мо�
лодих, і поет відступився. Сама ж Тодо�
ся свого кохання не відцуралася. Вона
відмовилася виходити заміж, а незаба�
ром збожеволіла з туги і 1844 р. помер�
ла.

Подорожуючи рідним краєм і збира�
ючи матеріал для альбому «Живописная
Украина», Т. Шевченко закохався в дру�
жину поміщика П. Закревського, одно�
го з власників с. Березової Рудки на Пол�
тавщині. Із Ганною Закревською він по�
знайомився 29 або 30 червня 1943 р. на
бенкеті в української поміщиці Тетяни
Волховської в с. Мойсівці, неодноразо�
во приїздив до маєтку Закревських, на�
писав портрет Ганни і Платона Зак�
ревських. Як вважають О.Афанасьєв�
Чужбинський та Маріетта Шагінян,
Т.Шевченко був закоханий у «Ганну
вродливу», якій тоді виповнився 21 рік.
Будучи на засланні, поет присвятив їй
вірш «Г.З.», в якому писав:

— Немає гірше, як в неволі
Про волю згадувать. А я
Про тебе, воленько моя
Оце нагадую. Ніколи
Ти не здавалася мені
Такою гарно�молодою
[І] прехорошою такою
Так, як тепер на чужині,
Та ще й в неволі. Доле! Доле!

Ганна Закревська померла 1857 р., на
35�му році життя.

Працюючи в Києві на посаді худож�
ника при Археографічній комісії, Тарас
Шевченко також захопився однією там�
тешньою красунею, проте скоро пере�
конався, що вона не відповідає йому
взаємністю. Свої почуття він висловив
у наступних рядках:

— Не журюся, а не спиться
Часом до півночі,
Усе світять ті блискучі
Твої чорні очі.
Мов говорять тихесенько:
«Хоч, небоже, раю?
Він у мене тут, у серці...»
А серця немає.

Й не було його ніколи
Тільки шматок м’яса!
Нащо ж хороше і пишно
Та ти розцвілася?..

Зовсім іншого характеру стосунки
єднали Т. Шевченка з російською пись�
менницею княжною Варварою Репні�
ною. Перебуваючи тривалий час у має�
тку Рєпніних в Яготині, він мав нагоду
пізнати відомих в Україні знатних лю�
дей: поетів, учених, магнатів, нащадків
колишньої козацької старшини. З доч�
кою М. Рєпніна�Волконського поет по�
знайомився в липні 1943 р. Молода, ос�
вічена, екзальтована княжна відразу за�
цікавилася молодим поетом, який,
звільнившись із кріпацтва, потрапив у
коло тодішньої аристократії.

В 1943 р. в Яготині Т. Шевченко на�
писав поему «Тризна» з присвятою: «На
пам’ять 9�го ноября 1843 года, Княжне
Варваре Николаевне Репниной»:

— Душі з небес – благословенній
Дано любить, терпіть, страждать.
І дар приречений, натхнення,
Дано сльозами поливать.
Ви розумієте це слово?!...
Для Вас я радо відложив
Життя буденного окови,
Священно діяв я ізнову
І сльози в звуки перелив.
Ваш добрий янгол надлетів,
Обвіяв крилами й снами
І тихограйними речами
З душею чудо сотворив.

На клопотання Рєпніних міністр на�
родної освіти на початку 1847 р. призна�
чив Т. Шевченка вчителем малювання у
Київському університеті. Варвара висо�

ко цінувала талант Кобзаря, допомага�
ла поширювати естампи «Живописной
Украины». Пізнавши ближче Тараса,
княжна побачила в ньому не лише вели�
кого поета й художника, а справді вели�
ку людину. «Я хотіла, щоб він завжди був
святий, променистий, щоб сіяв істину
силою свого таланту...», — написала
вона у своєму щоденнику.

У листі до свого колишнього учите�
ля та вихователя швейцарця Ейнера
Репніна призналася: «Моє захоплення
ним (Т. Шевченком – С.Г.) виявляється
щораз більше. Він мені часом відповідав
теплішим почуттям, але пристрасно
ніколи... Коли б я бачила з його боку
справді любов, тоді може я відповідала
б йому з пристрастю... Моє почуття так
захопило мене, що я часто забуваю Біб�
лію».

Шевченко глибоко шанував вразли�
ву душу княжної, а тому ніколи не пере�
ступав меж. Він добре усвідомлював, що
їм не бути в парі. А, коли мати Варвари
зауважила захоплення доньки поетом,
вона попросила племінника Капніста,
котрий привіз Тараса до Яготина, щоб
той у делікатній формі порадив худож�
никові покинути княжу садибу.

Однак стосунки Т. Шевченка з В.
Репніною після того не припинилися.
Перебуваючи на засланні, поет із неви�
мовною тугою чекав листів з України,
зокрема від Варвари. І вона підтримува�
ла його морально, інформувала про
місцеві події, посилала журнали, книж�
ки, малярське приладдя.

В одному з листів вона попросила:
«Тарасе Григоровичу, напишіть, як ви
живете?» Він прочитав, узяв олівець,
фарби і під словами В. Рєпніної на її ж
листі намалював себе в шинелі, згорб�
леного та змученого, а поруч — солдата
з нагаєм у руці, який шмагав його по
спині. Під малюнком було написано:
«Отак, як бачите».

У 1946 р. Т. Шевченко гостював у
композитора Іллі Лизогуба, котрий ра�
зом з братом Андрієм матеріально допо�
магали поету. Одного разу до Лизогубів
приїхала сусідська панночка. Бажаючи
сподобатися відомому поетові й худож�
нику, вона вперше в житті одягла се�
лянську вишивану сорочку своєї служ�
ниці. Той одразу помітив, що на дівчині
не своє вбрання, але змовчав.

Панночка довго розповідала, як
вона любить Україну, одяг простого
люду, пісні, хвалила поезії Шевченка. А
потім раптом запитала: «Тарасе Григо�
ровичу, скажіть, чи гарна з мене україн�
ка»? «Справді, ви красива дівчина, та ще
й у вишитій сорочці, — відповів поет. —
Саме такі носять селянські дівчата. Але
запам’ятайте: вони ніколи не здирають
їх із чужих пліч».

Степан Гелей,
заслужений професор ЛКА,

дійсний член НТШ

ЖІНКИ В ЖИТТІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

Продовження. Початок на стор. 8

Закінчення  – у наступному номері

■ Варвара Репніна
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21 лютого актова зала Львівської
комерційної академії тимчасово
перетворилася на спортивний манеж.
На сцені з’явилися три столи для
єдиноборств у порівняно новому, але
вже популярному виді спорту. Тут
відбувався 5!й чемпіонат Львівської
області з армрестлінгу серед юнаків
та юніорів. І приємно, що серед
переможців першості були три
наших рукоборці.

Змагання проходили у так би мови�
ти діловій атмосфері: зосереджені
строгі судді і такі ж зосереджені спорт�
смени. Інакше й бути не могло, адже в
армрестлінґу переможця найчастіше
виявляють перші ж секунди – хто пер�
шим стартував, той і виграє! Але не раз
двобої між спортсменами затягувалися

А ХЛОПЦІ У НАС СИЛЬНІ!
надовше, і тоді їх завзято підбадьорува�
ли криками із зали юнаки та дівчата, які
вболівали за своїх.

Після цієї першості ряди чемпіонів
і призерів обласних змагань серед юні�
орів у нашій академії поповнилися.
Ними стали: студент гр. 1332 М. Тріль –
1�ше місце у ваговій категорії до 65 кг
на праву руку; А. Грабовий (гр. 231) – 2�
ге місце у цій категорії на ліву і 3�тє
місце на праву руку; О. Щепків (гр. 412)
– 3�тє місце на праву руку у ваговій ка�
тегорії до 80 кг. Всі призери – представ�
ники Інституту економіки і фінансів.
Щиро вітаємо переможців і бажаємо їм
нових спортивних та життєвих звитяг!

P. S. 21 березня у львівському нічно�
му клубі «Пікассо» відбувся чемпіонат

Львівщини з армспорту серед дорослих
спортсменів, де команда ЛКА посіла
2�ге командне місце. Чемпіоном області
у ваговій категорії до 65 кг на обидві
руки став студент гр. 231 (ІЕФ) І. Іва�
ницький. Призерами першості у тій
самій категорії стали: викладач кафедри
фізвиховання та спорту В. Кріпчак (2�ге
місце на обидві руки); студент гр. 1332
М. Тріль (3�тє місце на обидві руки). У
ваговій категорії до 80 кг  – студент гр.
412 О. Щепків (2�ге місце на ліву руку)
та студент гр. 1333 А. Козлович (3�тє
місце на обидві руки). Вітаємо нашу ко)
манду з перемогою у цих зіркових за скла)
дом учасників змаганнях!

Пропонуємо читачам «СМ» фоторе�
портаж із найдраматичнішими момента�
ми  змагань, що відбувалися в залі ЛКА.

1. Так у день чемпіонату
виглядала сцена нашої
актової зали

2. За столами точилася
впертюща боротьба

3. Дайте мені точку
опори і…!

4. М. Прокопчук із
м. Радехів (зліва) —
чемпіонка України серед
дівчат

5. Зачекалися сигналу

6. Зав кафедри фізвихо*
вання та спорту ЛКА
доц. І. Блащак нагород*
жує призерку змагань

1 2

3 4

5 6
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— Наша область займає 576 місце в
Україні за рівнем розвитку армспорту, і
його популярність дедалі зростає. Що7
року в обласних чемпіонатах бере участь
все більше учасників. Для прикладу, у
нас вже років 14715 проходять змагання

серед навчальних закладів профтехосв7
іти, в яких кількість учасників сягає до
1607170 осіб! За показниками участі ми
поступаємося хіба що таким великим
областям як Дніпропетровська чи Хар7
ківська. У листопаді 2008 р. 4 наші
спортсмени взяли участь у Кубку світу
серед професіоналів. І один із них, Е.
Сердюк, привіз до Львова бронзову ме7
даль. І. Іваницький (ЛКА) та Р. Руд7
ницький зайняли тоді 67ті місця, а І.
Тхоровський – 77ме.

У змаганнях, що  відбувалися  в ЛКА,
взяли участь 16 команд, які налічували
понад 100 учасників. Окрім команди ва7
шої академії, у них виступали спортивні
клуби «Чемпіон» з Радехова; «Кобра»,
створена при палаці спорту «Будівель7
ник» (Львів); «Львівські леви» із Львів7
ського ліцею дизайну та будівництва;
ФТС «Колос»; Львівський інститут су7
хопутних військ. Останній, до речі,
2008 р. виборов першість серед усіх ко7
манд Збройних Сил України.

В результаті впертої боротьби ко7
мандну першість чемпіонату серед юна7

ків виграли «Львівські леви»; на ІІ місці
– команда м. Радехова; на ІІІ – команда
товариства «Колос». Серед юніорів І
місце посіли «Львівські леви»; ІІ – ко7
манда Львівського інституту сухопут7
них військ; ІІІ – товариства «Колос».
Команда рукоборців комерційної ака7
демії здобула ІV командне місце.

У ЛКА – хороші спортсмени й великі
здобутки у цьому виді спорту. Команда
академії виборола І місце на Студентсь7
кому фестивалі, що відбувався у Львові,
а на змаганнях 2008/2009 навчального
року стала першою серед усіх ВНЗ
Львівщини. При цьому вона обійшла і
університет фізкультури, і «Львівську
політехніку», до складу якої входить та7
кож Інститут сухопутних військ. Успіхи
рукоборців ЛКА пов’язані з тим, що ке7
рівництво і спортклуб вашого навчаль7
ного закладу приділяють неабияку ува7
гу цьому не дуже дорогому, але специф7
ічному видові спорту, залучають до за7
нять ним і студентів, і викладачів. Тож
не випадково ці змагання ми провели у
залі вашої академії.

 КОМЕНТАР
Богдан ІВАНИЦЬКИЙ, голова Львівської обласної федерації армспорту

7. Ось такими зусиллями дотиснув суперника
М. Тріль (гр.1332, ІЕФ), який і став чемпіоном
області серед юніорів на праву руку

8.  Під час змагань юніорів до столу підходили
вже й травмовані

9.  А. Грабовий із гр. 231, котрий став призе+
ром змагань на праву руку (зліва).

7

8

9
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Пограбування по�англійськи
Грабіжники вбігають до банку, де бу�

валий касир рахує банкноти:
– Руки вгору, всі гроші на стіл!
Касир незворушно: – Прошу не га�

ласувати, джентльмени! Гроші люблять
тишу.

Злодії теж, сер, – погодилися ті й
накинули на його шию зашморг.

■  ■  ■  ■

Ху, яка спекотна кризова зима! –
сказав голова Нацбанку Стельмах і…
повіз  рахувати гроші в австрійські Аль�
пи.

■  ■  ■  ■

Клієнт просить доброго майстра�
сантехніка:

– Чи не могли б встановити мені но�
вий унітаз?

– Ні. До мене вже багато хто звер�
тався, але я всіх посилаю на три букви..

– Куди, куди?
– У ЖЕК!

■  ■  ■  ■

На лекції з логіки викладач пояс�
нює, що ділити поняття слід за однією
ознакою, аби уникнути логічної помил�
ки.  Зрештою пропонує студентам екс�

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
У Вас переддипломна практика.

Виберіть тему, над якою Ви
працюватимете самостійно і яка

буде корисною як для Вас, так і для
розвитку міста Львова.

Львівська міська рада запрошує до
співпраці майбутніх фахівців з

питань житлової сфери, інженерії,
землевпорядників, екологів,

спеціалістів з будівництва, освітян,
фінансистів, логістів, статистів,

журналістів і фахівців інших
спеціальностей.

Термін стажування: від 3�ох місяців
Графік стажування: вільний
Результати Вашої роботи будуть
висвітлюватися на сайті ЛМР

Аплікаційну форму можна
знайти на сайті: http://www.city�
adm.lviv.ua

Адреса: 79008, Львів, пл.Ринок,
1, каб. 215 ,

Тел. 297 57 59.
Контактна особа: Бордун Галина

промтом навести правильний приклад.
– Вулицею ішли люди: цивільні,

військові і… без штанів, — не задумую�
чись випалив один із них.

■  ■  ■  ■

Зустрілися двоє галичан:
– Ти знаєш, за що вони зняли

міністра Огризка?
– Бо він «огризнувся» на нападки

московського посла.
– А кого тепер поставлять?
– Знайдуть якогось Облизка!

■  ■  ■  ■

Майбутньому менеджерові пропо�
нують ров’язати ситуативну задачу.

– На вашій фірмі виявлені фінан�
сові зловживання, і до вас прийшли
слідчі. Які були б ваші дії?

– Я виставив би їх за двері. На край�
няк забарикадувався б у кабінеті.

– А якщо вони прийдуть із «Аль�
фою»?

– Звернувся б до судді «Зварича».
– А якби і він не допоміг?
– Тоді… тоді я відкупився б, здавши

їм «Зварича».

Підготував
Валерій ПОДОЛИННИЙ

ВЕСНА ЗАБАРИЛАСЯ
 Знову дзвенить будильник, нага�

дуючи про те, що почався новий день.
Прокидаюся, встаю, дивлюсь у вікно
і стає так холодно і сумно, що кортить
повернутись назад в м’яке тепленьке
ліжечко. Дивлюсь в розклад і аж пла�
кати хочеться, коли бачу, що сьогодні
важкі пари і прогуляти ніяк не мож�
на. Ось так і починається ранок.

Виходжу на вулицю, дивлюсь під
ноги, щоб не впасти простолиць у
брудний розтоптаний мокрий сніг. А
в голові одне і те ж саме запитання :
коли ж нарешті прийде справжня вес�
на? Коли нам вдасться скинути з себе
важкі незручні курточки та шубки,
коли можна буде  підставити своє об�
личчя сонечку і відчути його лагідне
тепло?!

В такі миті здається, що цього
ніколи не станеться, і цей холод про�
довжуватиме засмучувати нас не�
скінченно. А так мило прокинутися
не від огидного звуку будильника, а
від співу пташок чи сонячних про�
мінчиків, які непомітно прокрадати�
муться в кімнату. Хочеться відкрити
вікно, вдихнувши свіжого весняного
повітря, відчути, що нарешті прийш�
ла весна, і з посмішкою піти на не такі
вже й важкі пари.

Та замість сповнення отих рай�
дужних забаганок, сиджу на лекції,
дивлюся на похмурий сірий Львів і
мрію про справжню весну…

Зоряна КРАЧКОВСЬКА,
студентка 5�го курсу факультету

МЕВ
На фото: метаморфози нинішньої

весни


