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Немає у навчальному закладі
урочистішої і зворушливішої події, як
випускний вечір. Нещодавно пройшли
такі вечори і в нашій академії. 27
червня на випускному, де відзначали
своє “фахове повноліття” випускники
Інституту економіки та фінансів
ЛКА, побував і автор цих рядків.

Наближення найголовнішого у сту�
дентському житті свята відчувалося із
самого ранку. Незадовго до нього, увесь
двір головного корпусу академії май�
орів бордовими та чорними мантіями
новоспечених магістрів і спеціалістів. А
у залі, куди окрім випускників, завіта�
ли їхні родичі, друзі і, звісно ж, викла�
дачі ніде було яблуку впасти. Все, ніби
за помахом чарівної палички, заповни�
лося різнобарв’ям квітів та святкових
академічних строїв.

Враз збуджений гамір та сміх учо�
рашніх спудеїв перервав дзвоник – та�
кий знайомий ще із шкільних років, і
для багатьох вже останній. При мікро�
фонах з’являються ведучі — студенти
ІЕФ К. Возіянова та Р. Марценюк, які
починають урочисте дійство, словами,
що, здається, нікого не можуть залиши�
ти байдужим:

«Осідають у святковій тиші
Притишені дзвінкові позивні…
……………………………..

Куди світанок вас покличе,
Поведе куди він завтра вас?
І пробіжить неспокій по обличчю,
І прозвучить для вас прощальний вальс».

Після прощального вальсу, який
майстерно протанцювала молода пара,
ведучі привітали присутніх у залі випус�
кників, їхніх батьків, викладачів та гос�
тей зі святом, якого немає в жодному
календарі, і яке буває у житті людини
тільки раз. Просто розривають душу
прочитані ними і сповнені ностальгії
віршовані рядки. Нарешті звучить ме�
лодія Державного гімну України, і до
мікрофону підходить в. о. директора
Інституту економіки та фінансів доц. Т.
Герасименко (фото 2). Вона довго зачи�
тує наказ ректора Львівської комерцій�
ної академії про присвоєння звання ма�
гістра і спеціаліста 328 дівчатам і хлоп�
цям, котрі успішно завершили навчан�
ня в Інституті. При цьому зала час від
часу вибухає оплесками.

Потім до слова запрошується перший
проректор академії доц. П. Куцик. Від
імені ректора ЛКА проф. І. Копича і від
себе особисто він привітав випускників із
закінченням нашого вишу. «Нехай збу�
дуться ваші мрії і задуми, а здобуті у стінах
вашої Alma Mater знання допоможуть вам
здобути найбільших висот, — побажав він
«винуватцям» урочистостей у сповненій

Продовження на стор. 2

оптимізму промові. – Гордо несіть у світ
ім’я випускника Львівської комерційної
академії, пам’ятаючи, що у вас тут зали�
шаються друзі, ваші старші товариші. І ви
завжди можете звернутися в академію та
поділитися, як своїми досягненнями, так
і проблемами, а ми готові вам допомог�
ти».
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Напутнє слово
Випускникам ЛКА 2009 р.

присвячується

Кохання вам, щасливих візерунків,
Розписаних на чистому листі,
Здобутків нових вищих лиш ґатунків,
Життєвих радощів, любові, подарунків
І милої людини у житті.

Хай вам щастить у чесному змаганні,
Кар’єрній справі – впевнений політ!
Чарівності у молодім буянні,
Добра, любові в щирому вітанні
На много1много неповторних літ!

Цініть здобутки з нашого навчання,
Беріть найкращі приклади життя,
Долайте вміло неземні бажання,
Умійте вірно ставити завдання,
Щоб уникати сліз і каяття.

Чомусь нам з вами важко так прощатись,
Ніби втрачаєм часточку буття.
Та ми не раз ще будемо стрічатись,
На кращу долю варто сподіватись,
Не вдаючись до гніву й забуття.

Ми все старались досвід передати,
Свої здобутки дарувати вам,
Щоб перешкоди вміло подолати
І впевненість у всьому набувати,
Немов би своїм доням і синам.

Сміліше свої розкривайте  крила
На початкових кроках до звитяг,
Якщо ж потрібно – підберіть вітрила,
Направлено, підтягнуто і вміло
Знайдіть стежину кращого життя!

Я вам бажаю долю осідлати
І вміло править віжками завжди,
Легенький подих вітру відчувати
Й свою дорогу вперто торувати,
До заповітної, шляхетної мети!

Проф. Іван СИРОХМАН,
завідувач кафедри товарознавства

продовольчих товарів ЛКА,
Заслужений діяч науки

і техніки України

ПОЛЕТІЛИ,
НЕМОВ У ВИРІЙ

Продовження на стор. 3

Вдячні випускники за звичаєм дару�
ють своєму вчителю букет квітів (фото
3).

А тим часом на сцену піднімається на�
стоятель храму Св. Трійці у Львові о. Сте�
пан, який теж виголосив своє вітання мо�
лодим економістам. Після добрих слів і
побажань священика – частого гостя і ду�
ховного наставника наших спудеїв — ви�
пускниця ІЕФ Л. Пецух заспівала пісню
«Alma mater», що була тепло сприйнята
аудиторією. За нею «Долинські дрібонь�
ки» виконав ансамбль народного танцю
ЛКА “Намисто”.

Після танцювального номера на
сцені один за одним змінюються завіду�
вачі кафедр, викладачі яких найбільше
часу і знань віддали підготовці випуще�
них цьогоріч фахівців: фінансів та кре�
диту — проф. О. Біла (фото 4); банкі�
вської справи — доц. Ю. Самура; бух�
галтерського обліку — в. о. професора
В. Бачинський (фото 5); економіки під�
приємства — доц. Н. Міценко. До їхніх
вітань долучилася виконавчий дирек�
тор Благодійного фонду ім. М. Туган�
Барановського доц. Л. Медвідь.

На честь усіх вчителів та вихователів
випускників під високим склепінням
зали урочисто лунають поетичні рядки:

«Уклін доземний, ВАМ сіячі добра
У день святкового розкрилля.
Вам першим – квіти і тепло сердець…
Здоров’я, щастя і наснаги сила».

По тому на сцену виходить лауреат
міжнародних пісенних конкурсів сту�
дентка ІЕФ М. Ластовецька (фото 6),
яка виконала пісню «Моя Україна».

Продовження. Початок на стор.1
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Продовження. Початок на стор.1
За час навчання викладачі академії

стали для теперішніх магістрів і спец�
іалістів другими батьками. Але до зали
завітало й чимало рідних батьків та ма�
терів випускників. Слово від них узяла
Н. Назаренко – мама однієї з випуск�
ниць ІЕФ (фото 7). Вона уклінно подя�
кувала всім педагогам ЛКА за їхню нео�
ціненну роботу й батьківську турботу
про вчорашніх дітей, котрі за 5 років ви�
росли у молодих спеціалістів. «Роботи

не треба боятися, — порадила схвильо�
вана урочистістю моменту жінка. –
Учитися вам небхідно буде, усе життя,
бо все у світі змінюється. Лише тоді ви
станете спеціалістами високого рівня та
досягнете тієї мети, яку перед собою по�
ставите».

Після виступу Н. Назаренко для ба�
тьків нинішніх випускників прозвучала
«Батьківська пісня» у виконанні М. Ла�
стовецької. А за співачкою до слова були
запрошені вже самі випускники 2009 р.:

ПОЛЕТІЛИ, НЕМОВ У ВИРІЙ

Прокидаюся о 10�й ранку і не йму
собі віри: у мене з’явилося море вільно�
го часу! Нікуди не треба поспішати, в
щоденнику стало значно більше місця,
зошити вже поволі стали припадати по�
рохом... Все раптом так змінилося! А ще
зовсім недавно мої будні розпочинали�
ся похапцем звареною кавою, млосною
тиснявою міського транспорту і пара�
ми, що, здавалося, триватимуть нескін�
ченно. І все це вже, на жаль, у минуло�
му.

Немовбито лічені місяці відділяють
нас від тієї миті, коли ми вперше ступи�
ли на поріг академії. Зовсім юні стурбо�
вані обличчя роздивлялися зовсім не�
відомий світ. І все було таким цікавим,
таким незвичним. У кожному з нас була
крихітка страху. Але це було приємне
відчуття, тому що кожен з нас усвідом�
лював, що саме тут і саме в цей час роз�
починається новий етап його життя.
Студентського життя!

Ми за звичкою називали аудиторії
«класами», кафедру – «учительською»,
а самих викладачів – «учителями». Бу�
вало, що й академію називали «шко�
лою». І тоді ми навіть не здогадувались,
що не помилялися, бо це і є школа. Ве�
лика школа, яка дає нам не тільки необ�
хідний обсяг знань, а, насамперед, на�
вчає жити. Викладачі і справді стали нам
вчителями. Вони зробили основне – на�
вчили нас навчатися. Завдяки їм ми зро�

зуміли, що знання –  це, за словами Со�
крата, солодкий плід гіркого коріння.

Чого тільки варті безсонні ночі, про�
ведені за написанням домашніх робіт?!
І рейтинг, що спонукав нас добиватися
результатів своїх старань. І як приємно
було їх усе таки добиватись, і як гірко
було, коли бракувало якогось одного
балу до бажаної оцінки! Вже пізніше ми
зрозуміли, що саме рейтингова система
спонукала нас робити щось нове, дума�
ти, творити, аналізувати. Саме завдяки
їй ми добували найсвіжішу інформацію,
вивчали нові програми і дізнавались
безліч всього цікавого. А зараз згадуємо
оті безсонні ночі з ностальгічними по�
мішками на обличчі...

П’ять довгих літ промайнули неначе
п‘ять хвилин... Було все: перші перемо�
ги і перші поразки, перші досягнення і
перші кроки в доросле самостійне жит�
тя. Були посмішки і сльози, «сліпання»
за книжками і гучні святкування. Щод�
ня було щось нове. Викладачі стали нам
другими батьками, академія �� другим
домом, одногрупники – близькими дру�
зями.

Відтак усі ми змінилися. Змінилися
наші погляди, переконання, життєві
пріорітети, наміри і прагнення. Ми ста�
ли особистостями, готовими ступити на
ще невідомий нам життєвий шлях і крок
за кроком іти до мети. У кожного він
свій, неповторний. Хтось уже встиг його

знайти, хтось тільки намагається. Але у
кожного неодмінно все вийде, і акаде�
мія пишатиметься тим, що виростила,
виховала та випустила у світ освічених,
розумних і добрих людей!!!

Позаду і роки навчання, і дипломна
робота. А попереду – ще цілий світ но�
вого, незвіданого. Та ми завше знатиме�
мо, що за порадою чи підтримкою у
складні хвилини можна прийти до
нашої Аlma Мater. У нашій пам’яті вона
на  все життя залишиться теплим спога�
дом і другим домом!

Зоряна КРАЧКОВСЬКА,
випускниця факультету МЕВ 2009 р.

П’ЯТЬ ЛІТ – НЕНАЧЕ П’ЯТЬ ХВИЛИН

Л. Пецух, А. Грохольська, М. Кокнаєва,
В. Шлапак. З їхніх уст линуть щирі сло�
ва подяки всім тим, хто був причетний
до їхнього навчання та виховання в  ака�
демії. Дівчата пообіцяли «крокувати в
житті гордо і сміливо, як їх учили у ЛКА,
дотримуючись принципів: професіона�
лізм, патріотизм і порядність». Л. Пецух
дарує рідній академії на згадку картину
від нинішніх випускників (фото 8).

Закінчення на стор. 12
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18 червня ц. р. відбулося чергове
засідання Вченої ради Львівської
комерційної академії. На ньому було
розглянуто низку питань, які
торкалися в основному двох
важливих напрямів діяльності вишу,
а саме: виховання молоді, яка
навчається в академії; та
подальшого підвищення рівня наукової
роботи.

Першою поважне зібрання заслухало
доповідь завідувача кафедри філософії і
культури доц. О. Тімченко «Про організа"
цію виховної та культурно"просвітницької
роботи кафедри серед студентської молоді
академії». Він наголосив, що одним з ос"
новним напрямів виховної роботи кафед"
ра вважає навчальний процес, а дисципл"
іни, які читають її викладачі, безпосеред"
ньо пов’язані з вихованням студентів.
Протягом навчального року кафедра про"
вела 4 студентські науково"практичні кон"
ференції, 30 різноманітних заходів (екс"
курсії та культпоходи до музеїв, театрів,
зали органної музики, Олеського замку і т.
ін.). Разом зі Студентським профкомом
викладачі опікуються школою"інтерна"
том у м. Турка.

Та у виховній роботі кафедри є також
проблеми. На деякі з них звернули увагу
члени Ради. А проректор з науково"ви"
ховної роботи проф. С. Гелей поставив
питання ширше. «Основна проблема по"
лягає в тому, що наші студенти живуть в
абсолютно заполітизованому суспільстві,
— зазначив він. – Через це проводити ви"
ховну роботу з ними повинні не лише
викладачі кафедри філософії і культури».

На засіданні прийнято ухвалу з цього
питання. За браком місця, серед заходів,
що їх рекомендує здійснити кафедрі Вче"
на рада, відзначимо такі:

— проведення опитування студентів з
метою виявлення їх естетичних смаків і
ціннісних орієнтацій та використання
його результатів у процесі виховної робо"
ти з вересня 2009 р.;

— розроблення методичних рекомен"
дацій із проведення виховних заходів для
кураторів академічних груп, а також реко"
мендацій щодо вдосконалення методики
викладання дисципліни «Українська
мова» (за професійним спрямуванням);

— організацію у жовтні 2009 р. кон"

У ФОКУСІ – НАУКА Й ВИХОВАННЯ

курсу «Знавець української мови», а у ли"
стопаді – науково"практичної конфе"
ренції, присвяченої Дню мови та писем"
ності.

Другим було заслухано питання «Про
підвищення ефективності наукових дос"
ліджень на кафедрах Інституту економі"
ки та фінансів». В. о. директора ІЕФ, доц.
Т. Герасименко, поінформувала, що вчені
Інституту провадять дослідження над 17
кафедральними темами, при кафедрах
діють науково"методичні семінари. Над
кандидатськими дисертаціями працюють
64 аспіранти і здобувачі, а над докторсь"
кими – 11 викладачів кафедр. За участю
професорсько"викладацького складу
Інституту впродовж звітного року опубл"
іковано 11 монографій, 463 позиції нау"
кових доповідей статей і тез.

Активізовано і діяльність Студентсько"
го наукового товариства ІЕФ. В олімпіадах,
конкурсах та наукових конференціях по"
точного навчального року взяли участь 249
студентів, 8 з яких стали їх переможцями і
призерами. Кафедри Інституту організува"
ли й провели 2 студентські наукові конфе"
ренції та 5 науково"практичних семінарів.
Опубліковано 10"й і 11"й випуски збірників
студентських наукових праць.

Прийнявши цю інформацію до відо"
ма, Вчена рада ухвалила здійснити в Інс"
титуті ряд заходів, покликаних підвищи"
ти ефективність наукової діяльності. Се"
ред них: продовжувати роботу з оновлен"
ня тематики наукових досліджень; поно"
вити виконання госпдоговірних тем на
замовлення Укоопспілки; максимально

інтегрувати наукові результати у навчаль"
ний процес; посилити контроль за аспі"
рантами щодо своєчасного захисту кан"
дидатських дисертацій; скеровувати вик"
ладачів на стажування в наукові установи,
провідні навчальні заклади в Україні й за
кордоном тощо.

Дискусійним виявилося обговорення
пункту про «Зміни умов оголошення кон"
курсу на заміщення вакантних посад»
(доповідач: ректор ЛКА проф. І. Копич).
«Ми посилюємо вимоги до викладачів,
які подають свої кандидатури на конкурс,
— сказав ректор. – Наша мета – збере"
ження якісного професорсько"викла"
дацького складу та забезпечення викла"
дачів, які працюють в академії за основ"
ним місцем роботи з повною зайнятістю,
відповідною заробітною платою. Отож,
пропонуємо обирати за конкурсом тільки
тих, хто працює на постійній основі, і ста"
вимо вимогу про те, що претенденти по"
винні опублікувати за час перебування на
посаді не менше 5 наукових статей».

У дебатах із цього питання виступили
члени Ради: проф. В. Рудницький, доц. П.
Куцик, доц. Є. Федик. Кожен із них вніc
до проекту ухвали свої поправки. Відтак
ухвалу було прийнято за основу, з огляду
на потребу такого її доопрацювання, щоби
вона не суперечила чинному законодав"
ству. Окрім того, Вчена рада обговорила і
такі нагальні питання, як звіт голови Сту"
дентського уряду ЛКА В. Гоя про роботу
студентського самоврядування академії;
інформацію проректора з науково"педаго"
гічної роботи проф. С. Скибінського про
стан підготовки академії до наступної ак"
редитації; представлення до друку на"
вчальних посібників та монографій.

На завершення засідання проф. І. Ко"
пич (на фото 1, зліва) тепло подякував
проф. В. Апопію за його довголітню сум"
лінну працю на посаді проректора з нау"
кової роботи та вручив йому квіти і
цінний подарунок. Як заявив у слові"
відповіді проф. В. Апопій, він «дійшов
висновку, що вичерпав свої можливості
на цій посаді, і вирішив зосередитися на
керівництві кафедрою комерційної
діяльності». Після цього члени Ради од"
ностайно підтримали проект ухвали «Про
рекомендацію на посаду проректора з на"
укової роботи проф., д. е. н. В. Шевчука».
І одним із перших привітав свого наступ"
ника проф. В. Апопій (на фото 2, справа).

Власна інформація
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21 травня 2009 р. в актовій залі
Львівської комерційної академії було
проведено IІ Міжнародну науково�
практичну конференцію “Сучасний
стан та перспективи розвитку
банківської справи в Україні”,
організатором якої була кафедра
банківської справи. Метою
конференції було обговорення
наукових та практичних проблем
банківництва в Україні, обмін
досвідом щодо досягнення позитивних
результатів розвитку сучасних
банків, розробка пропозицій для
реформування банківської системи,
методичних аспектів вдосконалення
підготовки фахівців з банківської
справи. У ній взяли участь понад 80
осіб із різних ВНЗ України та
представники банківської системи.

З вітальним словом перед учасника�
ми конференції виступив проректор
ЛКА з наукової роботи проф. В. Апопій,
який привітав усіх у стінах Львівської
комерційної академії та побажав успіхів
у проведенні ефективного і результа�
тивного заходу. До слів привітань долу�
чилася також заступник завідувача ка�
федри банківської справи з наукової
роботи к.е.н., доц. З. Міндрова. Від іме�
ні викладачів цієї кафедри вона висло�
вила побажання, щоб такі заходи надалі
стали традиційними для нашої академії.

Цікаву доповідь на тему «Efficiency
and productivity analysis of Ukrainian
banks: 2005�2008» («Аналіз ефективності
і продуктивності українських банків:
2005�2008 р. р.) представив учасникам д.
ф.�м. н., завідувач кафедри вищої мате�
матики ЛКА проф. А. Пілявський. У ній
проаналізовано причини недостатнього
використання деякими банками своїх
потенційних можливостей та запропо�
новано шляхи вдосконалення їх діяль�
ності.

Неабияку зацікавленість викликала
і доповідь головного бухгалтера – на�

РЕЦЕПТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

чальника відділу організації бухгалтер�
ського обліку Управління Національно�
го банку України у Львівській області О.
Варещука «Значення та завдання фор�
мування тарифів на банківські послуги
центрального банку». На прикладі На�
ціонального банку України доповідач
розглянув основні завдання та пробле�
ми  формування тарифів центрального
банку, особливості  системи управління
його витратами  із врахуванням специф�
іки діяльності цієї державної установи.

Під час роботи конференції працю�
вали такі секції:

— стратегія і тактика розвитку банк�
івництва в Україні;

— світові та загальноєвропейські
тенденції розвитку банківських систем;

— становлення та особливості фун�
кціонування небанківських фінансово�
кредитних установ в Україні;

— участь банків в інноваційно�інве�
стиційних процесах в Україні;

— сучасний стан та актуальні про�
блеми підготовки фахівців з банківської
справи.

Після виступів провідні вчені та
фахівці розробили практичні рекомен�
дації щодо реагування української бан�
ківської системи на виклики світової
фінансово�економічної кризи. По за�
вершенню роботи конференції було від�
значено високий рівень та значущість
усіх досліджень, проведених науковця�
ми.

Власна інформація

● Учасники конференції (зліва направо): проф. В. Апопій, доц. З. Міндрова, ст. викладач кафедри банківської справи ЛКА
Н. Кульчицька

● Проф. А. Пілявський під час
доповіді

● Виступає представник НБУ
О. Варещук
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18 травня 2009 р. кафедра економіки
підприємства Львівської комерційної
академії  провела VII студентську
науково�практичну конференцію на
тему «Актуальні проблеми
економічного та соціального розвитку
ринкової економіки України». До її
оргкомітету  увійшли доц. Н. Г.
Міценко (завідувач кафедри), доц. О.
І. Іляш (керівник студентського
наукового гуртка при кафедрі),
асистент О. О. Ільчук (заступник
керівника цього гуртка) та К.
Шинкаренко (голова студентського
наукового гуртка при кафедрі).

Мета конференції — об’єднання
студентської молоді задля обговорення
актуальних проблем становлення та
розвитку соціально�економічних від�
носин, розробки стратегії в умовах зро�
стання економічного потенціалу
вітчизняних підприємств, що, на нашу
думку, і було реалізовано у процесі її
проведення. У програмі конференції
було окреслено 6 напрямів, що стосува�
лися розвитку малого бізнесу, людсько�
го капіталу, забезпечення економічної
безпеки підприємства, його інвестицій�
ної привабливості. Розглядалися і пи�
тання щодо податкового регулювання
діяльності підприємств, які завжди
викликають посилену увагу і зараз є
надзвичайно актуальними.

Соціальне та економічне становище
держави, в якій ми проживаємо, визна�

чається ефективністю функціонування
господарського механізму. Його основу
складають приватні підприємства. А
їхня робота в умовах ринку, тим паче у
нинішній кризовий період, все більше
залежить від правильного опрацювання
стратегії, тобто плану подальшої реалі�
зації бізнес�ідей, прогнозування мож�
ливих результатів діяльності.

Ні для кого не таємниця, що нині
національна економіка перебуває на
стадії спаду. Тому українці не повинні
сидіти, склавши руки в очікуванні дива;
з цим необхідно боротися, «лікувати»
економічну депресію. Отож молоді на�
уковці сміливо пропонували свої ідеї
щодо відновлення виробничих потуж�
ностей підприємств, що занепадають,
підвищення інвестиційної привабли�
вості окремих галузей бізнесу.

На переконання студентського зага�
лу, особливу увагу треба звернути на
економічну безпеку підприємства та
рівень його конкурентоспроможності.
Останній залежить від потенціалу кож�
ної компанії. Цей потенціал визнача�
ють як силу, потужність підприємства.
Він охоплює виробничі, фінансові
можливості підприємства, до його
складу включають і людський капітал.
Саме людина керує всіма згаданими
процесами і здатна впливати на їх роз�
виток, сприяти їх перетворенню та
удосконаленню. Ось так наші студенти
«зробили свій внесок» у вирішення соц�

ЧИМ ЗАРАДИТИ «ХВОРІЙ» ЕКОНОМІЦІ?
іально�економічних проблем ринкової
економіки, а найголовніше — відкрили
шлях до власного самовдосконалення.

Окрім студентів ЛКА, у цьому заході
взяли участь і гості із Львівського націо�
нального університету ім. І. Франка,
Інституту підприємництва та перспек�
тивних технологій при НУ «Львівська
політехніка», Львівського державного
університету внутрішніх справ,
Львівського інституту МАУП та Жито�
мирського державного технологічного
університету. Присутність учасників із
стількох ВНЗ України підтверджує ви�
сокий рівень конференції.

Дві години у постійному хвилюванні
перебувала студентка ІЕФ Н. Борисен�
ко, голова Бюро СНТ  Інституту еконо�
міки та фінансів. Проведення такої
представницької конференції – справа
не з легких, але наша подруга впорала�
ся зі складним завданням. Адже у цьо�
му їй активно допомагали значно досв�
ідченіші науковці — доценти, кандида�
ти економічних наук О. І. Іляш, С. С.
Гринкевич та Я. Д. Качмарик. Особли�
во хочеться відзначити О. І. Іляш, яка
взяла на себе усі організаційні заходи та
із щирою відданістю своєму покликан�
ню об’єднала студентів зі спільними
інтересами для обговорення нагальних
для України питань.

Ірина МАЗЯРКО,
студентка гр. 431 ІЕФ

27 травня ц. р. у Львівській
комерційній академії було проведено
Студентський науковий форум
«Перспективи розвитку економічної
науки: студентський орієнтир». На
ньому підбито підсумки наукової
діяльності у 2008/2009 навчальному
році, нагороджено переможців
міжнародних конференцій, призерів
Всеукраїнських студентських
олімпіад, конкурсів студентських
наукових робіт, а також
презентовано перший випуск
Студентського наукового вісника
СНТ ЛКА.

Форум відкрив проректор ЛКА з на�
укової роботи проф. В. Апопій. Він пре�
зентував перший в історії академії Нау�
ковий вісник студентських робіт, який
вийшов накладом 130 примірників. У
ньому вміщено 29 статей студентів з усіх
факультетів. Проф. В. Апопій повідо�
мив, що кожний охочий матиме змогу
прочитати цей збірник студентських
наукових праць також і в електронній
бібліотеці нашого вишу.

Після цього проректор надав слово
для звіту голові Студентського науково�
го товариства ЛКА третьокурсниці фа�
культету міжнародних економічних
відносин (МЕВ) Л. Артеменко. Вона
розповіла, що СНТ було дозволено зас�
нувати вісник студентських науково�
дослідних робіт наказом ректора ЛКА

від 25 грудня 2008р. Підставою для та�
кого кроку стала необхідність подаль�
шої активізації студентами академії на�
укових досліджень, ознайомлення  з
найкращими їх роботами за наслідками
проведених круглих столів, семінарів,
конференцій та популяризації наукової
думки. У цьому зв’язку 30 грудня 2008р.

Рада СНТ ухвалила рішення про видан�
ня наукового вісника періодичністю
один раз на семестр у двох версіях: дру�
кованій та електронній. Для цього ство�
рено редколегію, до якої входять сту�
денти та професори від кожного фа�
культету.

Закінчення на стор.7

ЗЛЕТ СПУДЕЙСЬКОЇ НАУКИ

● Проф. В. Апопій демонструє перший науковий вісник СНТ ЛКА
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ЗЛЕТ СПУДЕЙСЬКОЇ НАУКИ

Продовження. Початок на стор.6
Л. Артеменко зазначила, що у 2008/

2009 навчальному році в академії значно
активізувалася наукова творчість студен�
тів, вагомішими стали їхні наукові досяг�
нення. Особливо добре зарекомендував
себе у цій царині СНТ Інституту еконо�
міки та фінансів (ІЕФ). Студенти ЛКА
брали участь не лише в українських, а й
закордонних форумах, конференціях,
семінарах у Празі (Чехія), Стокгольмі
(Швеція), Тбілісі (Грузія), Варшаві
(Польща), Москві (Росія). Неоціненний
досвід вони здобули і під час проведення
Великого економічного форуму, що від�
бувся у Криниці (Польща). Тісно
співпрацюючи з відділом міжнародних
зв’язків, СНТ ЛКА налагодило парт�
нерські зв’язки зі студентськими осеред�
ками в Головній Економічній Академії
Варшави (Польща) а також у Кавказько�
му університеті (Тбілісі, Грузія).

Для зачитання наказу ректора ЛКА
проф. І. Копича голова зібрання запро�
шує першого проректора доц. П. Куци�
ка. І вже перші вимовлені ним слова не�
абияк заінтригували аудиторію: “З метою
пропаганди студентської наукової твор$

чості, стимулювання наукової активності
студентів у відповідності з наказом
Міністерства освіти і науки України від
23.12.2008 р. за особисті досягнення і ва$
гомі наукові результати надати пільги в
оплаті за навчання на 50% О. Антонів (фа$
культет МЕВ) та З. Яворській (товаро$
знавчо$комерційний факультет)». Пільги в
оплаті за навчання на 25% було надано та$
кож С. Мазурок і А. Панчошник (МЕВ),
П. Щирбі (ФМ), І. Мазярко та К. Шин$
каренко (обидві ІЕФ).

За вагомі наукові здобутки та актив�
ну участь в організації роботи СНТ пер$
шою грошовою премією розміром 300
грн. наказом ректора були нагороджені
Л.Артеменко, С. Муха (МЕВ), К. Лане�
вич (ТКФ), Х. Черевко, А. Прийма
(ІЕФ);

Другою премією (200 грн.) нагород�
жено Р. Шумило (ІЕФ), О. Карнаш
(МЕВ), А. Жук (ФМ), О. Кузь (ТКФ).

Третю премію розміром 100грн. отри�
мали І. Галух (ІЕФ), Т. Дитиняк, О.
Щербенко (МЕВ), О. Маланюк (ФМ).

Настає нетривала пауза і доц. П. Ку�
цик  зачитує прізвища студентів, котрі
за результатами наукової роботи

● Ректор проф. І. Копич вручає «Почесну грамоту» цьогорічній
випускниці спеціальності МЕВ О. Артеменко

● «Подяка» із рук ректора голові СНТ ф'ту МЕВ Р.
Джуган

відзначені «Почесною грамотою ака�
демії», «Грамотою академії» та «Подя�
кою». На сцену почергово піднімають�
ся десятки хлопців і дівчат. І несть їм
числа, щоби перелічити в короткій
статті! Всі вони отримують нагороди із
рук ректора, проф. І. Копича, підтри�
мані із зали оплесками своїх товаришів.

Після цієї приємної церемонії сло�
во попросив ректор. Подякувавши мо�
лодим науковцям за їхні досягнення,
він звернув увагу, що пільги в оплаті за
навчання – це найістотніший стимул
для студентів. «Ми застосували таку
форму стимулювання вперше, —
підкреслив студентський «батько». – І
маємо намір застосовувати її у майбут�
ньому щодо переможців та призерів
всеукраїнських олімпіад, конкурсів
наукових робіт, конференцій тощо». 

Наостанок проф. І. Копич передав
голові СНТ ЛКА Л. Артеменко почес�
ну нагороду МОН України — диплом
«Кращому ВНЗ України 2009 р. за нау�
кові та творчі здобутки СНТ». Висока
нагорода, а головне — цілком заслуже�
на!

Василь КУТЯНИН

● «Грамоту» отримує випускник
спеціальності «Банківська справа»
(ІЕФ) О. Ковальчук

● Ректор І. Копич під час виступу на
форумі

● Проф. І. Копич передає диплом
«Кращому ВНЗ України 2009 р. за
наукові та творчі здобутки СНТ» Л.
Артеменко
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Маркетинг – порівняно нова для
України галузь знань, покликана до
життя переходом до ринкових
відносин. Не дивно, що все частіше
підприємці прагнуть мати у своїй
компанії освічених і досвідчених
маркетологів. Навчають таких
фахівців і у нашій академії. Про те,
як і чому треба навчати майбутніх
маркетологів, та, що їм потрібно
знати і вміти кореспондент «СМ»
попросив розповісти завідувача
кафедри маркетингу ЛКА, д. е. н.,
проф. Ю. Дайновського.

—  Юрію Анатолієвичу! Як ви охарак�
теризували б рівень розвитку маркетингу в
Україні?

— В останні 15 років розвиток марке�
тингу в нас відбувається доволі інтенсив�
но. Cформувалися головні об’єктивні пе�
редумови, без яких ефективне застосу�
вання маркетингу навіть теоретично не�
можливе: механізми ціноутворення стали
цілком ринковими, ринок продавця пе�
ретворився у ринок покупця, у пере�
важній більшості галузей створено дос�
татнє конкурентне середовище. Керівни�
ки підприємств, як правило, усвідомлю�
ють необхідність фінансування марке�
тингової роботи. Однак дистанція між
потенційно можливим і реальним рівнем
розвитку цієї складової бізнесу зали�
шається істотною. Проблема головно по�
лягає у тому, щоби перетворити наявні
потенційні можливості маркетингу у ре�
альні результати для підприємств і сусп�
ільства найефективнішими способами та
з найменшою кількістю «холостих» за�
ходів.

— Часто говорять про численні різнови�
ди маркетингу...

— Теорія маркетингу багата на термі�
ни, що стосуються його виді: стимулю�
вальний маркетинг, ремаркетинг, синх�
ромаркетинг, демаркетинг, партнерський
маркетинг та ін. Але ці терміни свідчать
радше про цільові орієнтири маркетинго�
вої діяльності, аніж про наявність чітко
відпрацьованих маркетингових техно�
логій. Здебільшого все зводиться до зас�
тосування окремих заходів із відомого
набору потенційно можливих маркетин�
гових дій, комбінування цих заходів у
певній послідовності, виходячи з конк�
ретної ситуації, її оцінки з позицій зви�
чайної логіки та практичного досвіду ро�
боти.

Актуальні сьогодні концепція соц�
іально�етичного маркетингу та її відгалу�
ження – екомаркетингу, тобто застосу�
вання міркувань екологічної безпеки як
основного аргументу для переконання
споживачів. Можна відзначити виник�
нення інтуїтивного маркетингу, що грун�
тується не на знаннях, а на інтуїції. Для
нього характерна дуже широка варіація
окремих рішень за рівнем їх ефектив�
ності: від оригінальних винаходів при�
кладного характеру до поведінки, що по�
вністю суперечить теорії і логіці марке�
тингу (аргументи продавця на зразок:
«Пане купуйте, бо я вже хочу йти»).

—  Чи не головним у підручниках з мар�
кетингу є правило 4 р. А як на практиці?

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА?

— Стосовно складників класично�
го комплексу маркетингу (4p –
product, price, place, promotion) мож�
на констатувати наявність на украї�
нському ринку певних диспропорцій у
структурі кожного із цих складників.
Для прикладу, однією з найактуальні�
ших проблем товарної політики є про�
блема підробок. Підприємства, що їх
виготовляють і розповсюджують, по�
чувають себе в Україні надто комфор�
тно. Водночас маркетинг оригіналь�
них (непідроблених) товарів слабо
спрямований на підкреслення га�
рантій якості. Левову частку заходів
цінової політики становлять звичайні
знижки, інші цінові інструменти зас�
тосовують значно рідше. У схемах роз�
повсюдження товарів нераціонально
велика частка дрібних оптово�роздрі�
бних підприємців, які фактично не
можуть забезпечити ні широкого уні�
версального асортименту, ні насиче�
ного асортименту окремих товарних
груп у спеціалізованих магазинах. Се�
ред засобів проштовхування товарів
явно домінують реклама в ЗМІ та зов�
нішня реклама, що не завжди логічно
виправдано й економічно ефективно.

— Отже, у майбутніх маркетологів,
яких готує академія, попереду ще чима�
лий шмат роботи ...

— Авжеж! Їм треба буде не лише роз�
робляти і втілювати маркетингову пол�
ітику підприємства, а й переконувати
колег, а подекуди і керівництво у доц�
ільності саме таких, а не інших, дій.
Щоб здійснювати таку роботу у майбут�
ньому, маркетологам треба вже зараз не
тільки законспектувати лекцію і прочи�
тати підручник, але й систематично пе�
реглядати періодику, скачувати додат�
кову інформацію з Інтернету, щосемес�
тру прочитувати хоча б із десяток додат�
кових книг. Для того, щоб реалізувати
популярне нині гасло «навчання впро�

довж усього життя» слід навчитися «ви�
добувати» знання самостійно.

— Чи вивчають у нас на спеціальності
„маркетинг” якісь особливі дисципліни,
яких немає у інших вишах?

— Такі дисципліни у нас є, зокрема:
«Інтернет у маркетингу», «Товарний
знак у маркетингу», «Кон’юнктура то�
варних ринків», «Маркетингові прийо�
ми», «Реклама в ЗМІ». Вони повністю
розроблені викладачами кафедри мар�
кетингу. Та перш, ніж захоплюватися
спеціалізованими курсами, доцільно
ретельно опанувати базові. Заздалегідь
передбачити місця працевлаштування
майбутніх випускників вдається нечас�
то, тому треба прагнути до якнайкра�
щого оволодіння базовими знаннями,
які потім на практичній роботі можна
легше доповнити інформацією про спе�
цифіку конкретного місця праці. Саме
через це при підготовці маркетологів
важливу роль повинні відігравати і
відіграють дисципліни різного спряму�
вання – економічного, управлінського,
облікового, фінансового, правового,
товарознавчого. Окрім того, особливе
значення має знання іноземних мов і
вміння працювати з комп’ютером.

— Що ще можна порадити студентам
для поліпшення перспектив їх подальшої
практичної роботи?

— Хочу звернути увагу на одну з тен�
денцій на сучасному ринку праці, яка
вже фактично сформувалася і навіть
входить у конфлікт зі стаціонарною
формою навчання у вищій школі. Якщо
на роботу влаштовується випускник,
котрий не має ніякого досвіду практич�
ної роботи, роботодавець оцінює це не�
гативно. Отже, набувати цей досвід вар�
то ще навчаючись у академії. У якій
формі – залежить від ситуації та ініціа�
тиви студента. Це може бути участь у
окремих проектах, робота на 0,5 чи 0,25
ставки, праця влітку або інші варіанти.
Якщо підійти до цього розумно, то мож�
на певною мірою поєднати працю на
якомусь підприємстві із проходженням
практики, виконанням курсових, дип�
ломних робіт, індивідуальних завдань з
окремих предметів.

Проте, часто студенти займають
іншу позицію: спочатку, мовляв, завер�
шу навчання, захищу диплом, влітку
відпочину, а тоді піду влаштовуватися
на роботу. Такий «послідовний» підхід
знижує потенційний рейтинг випуск�
ника в очах роботодавця. Впродовж на�
вчання також можна підвищувати свій
рейтинг не тільки через оцінки, а шля�
хом участі в конкурсах, наукових гурт�
ках, конференціях, у публікаціях, за�
няттях організаційною роботою.

Іншими словами, слід прагнути до
того, аби в резюме випускника було
відображено не лише факт отримання
диплому, але й додаткові його здобутки,
які б свідчили про активну позицію мо�
лодої людини в оволодінні обраним фа�
хом.

Розмовляв
Валерій ПОДОЛИННИЙ
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Закінчення. Початок у № 3 (18)
Після М. Ференц на конференції «Ви

ховний потенціал духовної спадщини Мит
рополита Андрея Шептицького» виступила
її одногрупниця, студентка  гр. 211 Н. Рош
ко. У доповіді «А. Шептицький – великий
патріот України» вона зосередилася на
притаманних йому рисах характеру. Їх у
нього, безперечно, було багато, але насам�
перед вражає те, скільки уваги приділяв
митрополит відродженню духовності і
культури українства.

«Я виразно зазначив мій погляд, що не
можна ніяк і ніколи зривати з традиціями
своєї рідної культури, — зазначав він у
промові на святі відкриття Національного
музею 13 грудня 1913 р. у Львові. — Не слід
живцем прищіплювати в наш нарід цю
інтернаціональну європейську культуру,
якою живе наша інтелігенція, не слід пра�
цювати для культурного підйому нашого
народу, наче б нас не попередили люди з
великими артистичними традиціями, які
вийшли з цього народу, що й ми, і передали
душу цього народу у мистецькому вияві,
самі ж впливаючи на розвиток цієї душі».

Однією з найяскравіших рис А. Шеп�
тицького була  також пожертва. «Знаю, як
зарадити тому, Моя найдорожча Мати,
знаю, треба жертви, великої кривавої
жертви, щоб, з одного боку, цей нарід
пробудився із довгого невільничого сну, а
з другого боку, сам пізнав себе, пізнав свою
духовність, а свою думку», — писав він у 7�
му листі до матері.

В. Грезенталь (гр. 211) у доповіді
«Митрополит А. Шептицький – духовний
будівничий нації» відзначила ту важливу
роль, яку він відіграв  у відстоюванні
моральної самобутності української
нації. Митрополит  випередив свій час —
тільки тепер людство наближається до
розуміння тієї  істини, що нація – це
живий організм, внутрішня духовна
якість якого визначає його як «я –
суб’єкт» відповідальний за свої вчинки,
так само, як і кожна людина.

Глибоке духовне розуміння єдності
Батьківщини і нації як «тіла» й «душі» ви�
кладене у А. Шептицького винятково
точно й доступно: «...Могутньою та запев�
нюючою щастя всім громадянам органі�
зацією може бути Батьківщина тільки то�
ді, коли не буде цілістю, зложеною штучно
з різних і різнородних частин, а подібним
до моноліту організмом себто тілом, ожив�
леним одним духом, що з внутрішньої
життєвої сили розвивається, поповнює
внутрішні браки і з природи є здоровим,
сильним, свідомим своїх цілей, не тільки
матеріальним, але й моральним тілом».

Студентка В. Ліва (гр. 211) у доповіді
«А. Шептицький та національне відроджен
ня Галичини», наголосила, що початок ХХ
ст. увійшов у нашу історію як епоха не тіль�
ки духовного, а й політичного відроджен�
ня. Національне відродження – це не
постріл гармати, а насамперед розвиток
освіти, національної господарки, ство�

ПОГЛЯД НА ШЕПТИЦЬКОГО
ОЧИМА СТУДЕНТІВ

(нотатки з конференції)

рення банків, видавництв, політичних пар�
тій, союзів і організацій, плекання плеяди
політиків�дипломатів, розвиток торгівлі
на національній основі та сільського
господарства. Сумарна кількість таких
справ веде до незворотніх зрушень у сус�
пільній свідомості.

А. Шептицький був не просто при�
четний до всіх цих справ, а безпосередньо
їх творив. Він не обмежувався лише ре�
лігійною проблематикою. Геніальність
митрополита полягала ще і в тому, що він
випрацював концепцію національної
церкви, апогеєм чого виявилося  прого�
лошення 1918 р. Української держави.

І. Бобер, студентка гр. 214, у доповіді
«Митрополит А. Шептицький і екуменічний
рух» проаналізувала його концепцію об’�
єднання релігійних конфесій на теренах
України, що заклало основи екуменізму. В
екуменізмі, у поглиблені релігійного жит�
тя А. Шептицький бачив шлях до єдності
народу. На площину життя політичного
він переніс святі Христові слова: «возлюби
ближнього свого» і заакцентував на «під�
несенні київського престола до дос�
тоїнства патріархату» при визнанні влади
Вселенського Архієрея українським пат�
ріархом із кола православних єпископів.
Він бачив Україну християнською, миро�
любною країною. Його ідеї екуменізму по�
ширилися сьогодні в усьому світі.

«Сталінізм і українська грекокато
лицька церква» – такою була тема виступу
О. Паньків (гр. 214). А. Шептицький  упро�
довж 44 літ перебування на чолі УГКЦ звів
величну споруду цієї церкви. Напередодні
Другої світової війни до неї належали 4
млн. 159 тис. вірян, 3040 парохій, 4400 цер�
ков і каплиць, 127 монастирів та монас�
тирських домів, 1 богословська академія,
5 духовних семінарій, 2 духовні школи, 10
єпископів, 2950 священиків, 520 монахів,
священиків і братів, 1090 монахинь�чер�
ниць, З щотижневі газети, 6 щомісячних
часописів і т. д.

Авторитет УГКЦ зростав, особливо
серед українців. Якщо у 1900 р. серед
греко�католиків було 88,9 % українців, то
в 1931 р. — 91,8 %. Але служіння Богові й
Україні, що було постійною потребою

життя його Високопреосвященства, стало
кісткою перерек горла тодішньому керів�
ництву СРСР. І вже після смерті митро�
полита, на Львівському Соборі у березні
1946 р., радянській верхівці вдалося таки
зруйнувати те, що він збудував.

Ю. Вірт (гр. 214) у доповіді «Просвіт
ницька діяльність грекокатолицької церк
ви» і М. Танчин (гр. 211) у доповіді
«Митрополит А. Шептицький і діяльність
«Народної лічниці» розповіли присутнім,
що під опікою греко�католицького духо�
венства діяли т. зв. «уніатські школи», ук�
раїномовна греко�католицька Львівська
духовна семінарія, Львівський університет
(«всеучилище»). Ці та інші навчальні зак�
лади стали осередками української духов�
ності.

Греко�католицька церква захистила і
зберегла українську мову як найважливі�
шу ознаку нації, дбала про видавництво
книг рідною мовою, передусім підручни�
ків для народних шкіл. Цьому сприяли
культурно�освітні товариства: «Товарист�
во галицьких священників греко�като�
лицького обряду», «Просвітнє товариство
священників», «Інститут для образованія
дяко�вчителів», Головна Руська Рада, що
видавала україномовний друкований ор�
ган «Зоря Галицька», товариство «Прос�
віта», товариство ім. Т. Г. Шевченка, ко�
оперативні, жіночі та інші організації.

А. Шептицький допомогав митцям і
здібній молоді; засновував навчальні
заклади, друкарні, часописи, товариства;
подарував львів’янам Національний
музей (на вул. Драгоманова) — унікальну
збірку українського мистецтва ХІ�ХХ
століть; фінансував безкоштовну народну
«лічницю» (сучасна вул. Озаркевича). Він
став фундатором перших українських са�
наторіїв, водолікарень�«живців» та кліма�
тичних станцій для молоді; опікуном
«Пласту»; одним із перших ініціаторів
вивчення і збереження природи Карпат.
Його шляхетні зусилля завжди були ске�
ровані на формування національної само�
свідомості, готували українство до на�
ціонально�державного будівництва.

Яків СИСЛЮК, доцент кафедри
філософії і культури ЛКА

● Доц. Я. Сислюк серед доповідачок після конференції
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1. Викладачі у президії аж ховалися за «морем»
квітів (зліва направо: колишня викладач хімії О.
Обухова, доц. К. Прохоренко, проф. І. Галик, доц.
М. Беднарчук, проф. Ф. Хміль, проф. Пілявський,
проф. П. Пономарьов
2. Доц. І. Мельник та доц. І. Бойчук – головні
організатори веселого свята
3. Випускники гр. 51 були найактивнішими в
навчанні та студентському житті

  ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ…
У травні 2009 р. на факультетах та кафедрах
Львівської комерційної відбулася низка цікавих і
радісних зустрічей випускників академії. Серед
тих, хто прибув цьогоріч до своєї Alma Mater
відсвяткувати ювілей закінчення нашого славного
вишу, були і випускники товарознавчо#
комерційного факультету 1989 р. Пропонуємо
увазі читачів «СМ» фоторепортаж із цієї
непересічної для колишніх спудеїв події.

4. Доц. К. Прохоренко,
проф. І. Галик, доц. М.
Беднарчук під час зустрічі
5. У гр. 53 навчалися
провідні громадські
активісти факультету
6. Виступає проф.
Ф. Хміль
7.  Віршовані вітання від
улюбленця курсу проф.
І. Галика
8. Про себе розповідає
староста гр. 54
Л. Троянчук, яка поміняла
фах на професію
нотаріуса

Фото В. ПОДОЛИННОГО
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31 травня ц. р. на товарознавчо�
комерційному факультеті академії
відбулася зустріч випускників
далекого 1959 року!

Перша наша зустріч відбулася 1979
р. Тоді я впродовж цілого року працю:
вала з інститутським архівом, розшуку:
ючи колишніх студентів. Написала 800
листів, і моя робота виявилася не мар:
ною – на ту зустріч прибули 150 осіб!
Зібралися однокурсники зі всього
СРСР та Польщі. Викладачі працювали
зі студентами на кафедрі, а потім всі по:
їхали на базу відпочинку в “Латорицю”.
А перед цим був незабутній вечір сту:
дентів у гуртожитку. Спогади, спогади…

У хвилину розставання в ресторані
наш однокурсник (на час зустрічі — до:
цент нашого торговельно:економічно:
го інституту, а згодом професор, про:
ректор ЛКА) Г. Пугачевський попросив
мене сказати що:небудь на прощання.
І я продекламувала свій вірш:

Я вам так благодарна, что приехали все
И поведали нам о себе и судьбе.
Вот теперь расстаемся, но сберемся опять
Я найду в себе силы, чтобы всех вас собрать.
Будут песни и танцы, будет смех до утра,
Только пить мы, наверное, будем меньше тогда!
Среди нас будут деды, и старушки придут
Те, которые любят родной институт.
Но кого$то не будет: смерть коварна подчас,
Потому насмотритесь друг на друга сейчас!

Останні гіркі слова, на жаль, збули:
ся: не на веселі зустрічі все частіше зби:
рала я львів’ян, а на похорони.

Рік 1984 – і нова зустріч. Понад 50
випускників звідусіль зібралися тоді ще
в торговельно:економічному інституті.
Старости груп звітувалися кожен за
свою групу, а дочекавшись чарівного
вечора львівської золотої осені ми
відзначили цю подію в ресторані
“Дністер”. До ранку гуляли у парку
“Костюшка”, як ми традиційно назива:
ли парк ім. І. Франка. О, як нам не хот:
ілося розлучатися!

1989 рік. Незважаючи на холодний
грудень, тепло зустрічі 60 колишніх сту:
дентів забути неможливо. При цьому,
приїхали і ті, хто не зміг побувати на
перших зустрічах. Хотілося кожного
провести на вокзал, але як? Після цієї
зустрічі дехто поїхав дуже далеко, звідки
ще раз приїхати можливості вже не було,
а тому і сліз при розлуці було пролито
немало.

У 1994 р. на зустрічі було лише 15
львів’ян. Ми просто посиділи, згадали
тих, хто не зможе приїхати, і тих, хто
залишив нас назавжди, а це — 30 осіб.
Це тільки ті, про яких мені повідомили
листовно.

… І ПОБАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ПІВСТОЛІТТЯ

1999 рік. На 40:річчя закінчення
інституту я збирала лише львів’ян. Але
не втерпіли і приїхали В. Ліпатова з
Вінниці, Н. Денисенко з Тернополя,
І. Сухолотюк (Андрющенко) з Полтави.
Був з нами тоді і Г. Пугачевський.

Наближалося 50:річчя нашого ви:
пуску. Про це мені все частіше стали
нагадувати товариші по навчанні, з яки:
ми я досі листуюся. Шкодували про те,
що їхнє здоров’я та ситуація в країні не
дадуть їм можливості приїхати. Через це
вирішила знову зібрати тільки львів’ян,

однак, крім них на побачення з рідним
нам інститутом прибули із Вінниці —
В. Воронюк (Ліпатова), та із Чернівців
– Т. Моісеєва (Носачова). Мали намір
приїхати також Н. Денисенко  (Шапор:
єва) із Тернополя, М. Козар (Козловсь:
ка) із Калуша, В. Сакалош (Новікова) з
Ужгорода. Проте через кепську погоду
стан їхнього здоров’я погіршився, і
вони відмовилися від поїздки, про що
повідомили мене напередодні.

І ось 31 травня ц. р. біля академії зі:
бралися 19 моїх однокурсників і з ціка:
вістю розпитували мене хто є хто в на:
шій компанії, бо не впізнавали один
одного. Та це й не дивно. Адже всім нам
вже за 70, а двом – далеко за 80!

Але нам дуже пощастило, що керу:
вав цією зустріччю заступник декана
ТКФ доц. М. Беднарчук. Він розповів
нам багато цікавого про нинішню ко:
мерційну академію, про її проблеми та
плани. Із наших випускників виступи:
ли В. Воронюк, Р. Йосипов, Г. Попова,
Д. Артамонова, Л. Кіндро. І всі як один
визнали, що знання, отримані в торго:
вельно:економічному інституті, дуже
допомогли їм в подальшому житті.

Після урочистої частини у нас було
невимушене застілля. За давнім нашим
звичаєм співали студентські пісні. Але
й по тому, старі друзі:однокурсники
групками розійшлися по домівках, де
тривала така приємна, півстоліття очі:
кувана і вже остання наша зустріч.

Рімма ЛІТОНІНА, випускниця
товарознавчого факультету 1959 р.

Світлини доц. Миколи БЕДНАРЧУКА

● Випускники 1959 р. біля стін рідного факультету

● Організатор зустрічі Р. Літоніна
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Закінчення. Початок на стор.1
Іще один танець, «Гуцулка», вико�

нав ансамбль народного танцю «Нами�
сто» під керівництвом Р. Серкіза

Вечір добігає кінця, як би кому не
хотілося зупинити невблаганний плин
часу. А слова ведучих і далі крають сер�
це:

«Світ багатий на добрих людей,
Тож вдивляйтесь ровесникам в лиця.
Може, більше ніколи й ніде
Вам не випаде з ними зустріться».
Нарешті настала розв’язка цього

дійства — перед виходом із зали хлопці
та дівчата вишиваними українськими
рушниками утворили коридор (фото 9).
«Академія стала для вас другою домів�
кою і, вирушаючи в життєву дорогу,
пройдіть під цими рушниками, симво�
лом щасливої долі! – нагадують вчо�
рашнім студентам ведучі. – Але перед
тим, як пройти під рушниками, станьте
на цю підкову та підкуйте свої знання,
які ви протягом п’яти років здобували у
стінах нашої Alma Mater». І розчулені
спеціалісти й магістри вервечкою по�
тягнулися крізь «рушниковий рай» до
виходу, підходячи спочатку до о. Степа�
на, який благословив кожного з них та
скропив свяченою водою .

Того літнього дня випускники ще дов�

го не хотіли покидати подвір’я рідної
академії — збиралися в гурти у незвич�
них для себе мантіях, веселилися, під�
кидали догори чотирикутні шапки, фо�
тографувалися на пам’ять (фото10).
Вони і справді були схожі на молодих
птахів перед вирієм. Нехай же набуті в
академії знання, стануть для всіх них
надійним дороговказом у тривалому
життєвому польоті!

Іван СТОРОННІЙ

ПОЛЕТІЛИ, НЕМОВ У ВИРІЙ

1�6 червня ц. р. у столиці Болгарії
Софії проходив 19�й чемпіонат
Європи з армспорту серед юніорів,
дорослих, ветеранів та інвалідів. У
ньому взяв участь і наш спортсмен
– студент гр. 231 ІЕФ Ігор
Іваницький, який у ваговій категорії
до 60 кг зайняв 2�ге місце серед
дорослих! Про те, як це відбувалося,
Ігор розповів в інтерв’ю нашій газеті.

— Ігоре! Дозволь від імені читачів
“СМ” привітати тебе з великим успіхом
на європейській арені. Розкажи для по-
чатку, як ти потрапив на ці змагання.

— Право поїхати на чемпіонат Євро�
пи здобули спортсмени, котрі зайняли
1�2 місця у своїх вагових категоріях на
першості України. Я тоді здобув перші
місця і на ліву, і на праву руку. Щоправ�
да, у Болгарії змагався тільки на ліву, бо
права рука була травмована на чемпіо�
наті України.

— Значить, від нашої країни ти висту-
пав разом із 2-м призером?

— Та ні, у своїй ваговій категорії я
виступав один. Не знаю з якої причини
(може, з фінансової, а мо’ через травми)
володар 2�го місця в Україні до Болгарії
не поїхав.

— А з ким боротися у Софії було най-
важче ?

— Найважче було з росіянином Р. Ха�
мідулліном. Росіяни дуже сильні супер�
ники. Їхня команда займає переважно
1�ші командні місця як у Європі, так і в
світі. Ми з Русланом зійшлися відразу ж
у другому двоборстві, що виявилося
тривалим і важким. На жаль, тоді мій

НАШ СТУДЕНТ – ДРУГИЙ У ЄВРОПІ!

лікоть з’їхав із підлокітника, і мені за�
рахували поразку.

— У боксі той, хто програв, вибуває.
А як у вас?

— За умовами змагань, вибуває той,
хто програв двічі. А якщо ти програв
лише раз, то потрапляєш у нижнє коло,
і у випадку перемоги у нижньому колі,
продовжуватимеш боротьбу. Якщо ж
програєш вдруге, то вилітаєш із зма�
гань.

— Отож, у нижньому колі ти надолу-
жив згаяну можливість?

— Безумовно. А по тому виграв 3�тє
двоборство у словака; 4�те – у ще одно�
го росіянина; а у 5�му — знову зустрівся
з Р. Хамідулліном. Боротьба знову була
впертою і тривалою, проте переміг уже
я. І також за фолами, оскільки він двічі
підняв лікоть. Так я потрапив до
півфіналу, де зустрівся з азейбарджан�
цем. У нього я виграв, хоча й нелегко.
До того ж, я отримав травму. Тож, коли
зійшовся у фіналі із представником Ту�

реччини, вже не міг йому протистояти,
бо рука не слухалася. Він – сильний
спортсмен, але, якби не моя травма, то
я цілком міг би з ним поборотися.

— Хто готував тебе до цих змагань?
— Готував мій тато, Б. Іваницький, а

від академії — голова спортивного клу�
бу ЛКА І. Наявко та Р. Райтер. Дуже дя�
кую їм за допомогу, за підтримку цього
виду спорту в академії і за фінансуван�
ня, завдяки чому я маю можливість
їздити на першості України та Європи.

— Які твої особисті плани після до-
сягнення такого успіху у спорті?

— Насамперед хочу залікувати старі
травми, щоби вони не турбували мене в
майбутньому, успішно скласти останні
іспити у цій сесії. А тоді і надалі брати
участь у чемпіонатах Європи та світу і,
звісно, перемагати!

— Що ти порадив би молодшим
спортсменам, або студентам, які, хоч і
мають хороші фізичні дані, та армрестлі-
нгом не займаються?

— Армрестлінг – цікавий вид
спорту, такий самий як футбол, баскет�
бол чи бокс. У нього є чималий арсенал
різноманітних технічних прийомів. Це
вам не просто боротися на руку десь у
барі! А в ЛКА є перспективні спортсме�
ни, тільки треба наполегливо тренува�
тися. Якщо працюватимеш над собою –
досягнеш омріяних вершин. До речі,
крім мене, ще двоє рукоборців із
Львівщини стали призерами чемпіона�
ту континенту. І один із них має намір
навчатися у Львівській комерційній
академії.

Спілкувався Валерій ПОДОЛИННИЙ
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