
15 жовтня ц. р. у гуртожит-
ку № 3 Львівської комерційної  
академії було урочисто відкри-
то каплицю. Для її освячення до 
студентської оселі разом з ін-
шими священиками прибув Архі-
єпископ Львівський Української 
Греко-Католицької Церкви Ігор  
Возьняк. Таким чином, в акаде-
мії відновлено знані у всьому сві-
ті християнські традиції, геть 
викорінені в радянських ВНЗ. 

Освячення каплиці, незважаючи 
на ранній сніг і холоднечу, зібрало у 
гуртожитку чималий гурт небайду-
жих до такої неординарної події лю-
дей: від проректорів та заступників 
деканів з виховної роботи до студен-
тів і співробітників ЛКА. Всі чека-
ли на високих духовних осіб із  ка-
федрального собору Св. Юра у Льво-
ві. Близько п’ятої пополудні на по-
розі студентського дому Архієпис-
копа Львівського І. Возьняка та осіб, 
котрі його супроводжували, зустріли 
з караваєм хлопці й дівчата в україн-
ських національних строях. 

Щиро подякувавши за хліб і сіль, 
Його Високопреосвященство і всі гос 

ті піднялися на четвертий поверх і за-
йшли у затишну гарно прибрану кім-
нату, виділену керівництвом вишу 
для облаштування каплиці. Там і від-
булася урочиста Божественна Літур-
гія, яку відслужив зі своїм почтом вла-
дика Ігор у супроводі народної хоро-
вої капели «Мрія».

Освячуючи каплицю, Архієпископ 
Львівський схвалив ініціативу рек-
торату ЛКА і студентства створити 
в одному із гуртожитків студентську 
святиню. «Відкриття цієї каплиці обі-
цяє змінювати ваше життя на кра-
ще, – сказав він у своїй проповіді. – І 
ми радіємо, що у вашій спільноті по-
стала каплиця. Відчинилася духовна 
скарбниця, з якої ви будете достойно 
та постійно користатися. Хай же Гос-
подь благословить вас рясними ду-
ховними дарами, успіхами у навчан-
ні, гідним християнським вихован-
ням, щоби ви стали правдивими і до-
брими українцями-християнами. Не-
хай Пресвята Богородиця береже усіх 
вас на дорогах нелегкого життя! Сла-
ва Ісу су Христу!».

Того пам’ятного для колективу 
академії вечора владика Ігор благо-

словив у новій каплиці і удостоїв Свя-
того Причастя вірян УГКЦ. Окремо 
Його Високопреосвященство подяку-
вав учасникам нашого хору «Мрія» за 
чудово виконані ним твори сакраль-
ного мистецтва. «Хвала вам удвічі за 
те, що ви так гарно співаєте. І, гадаю, 
не тільки співаєте, але разом зі спі-
вом і молитеся. Нехай Господь Бог 
благословить усіх вас! Доброго вам 
здоров’я на многая і благая літа!». 
Студентський хор відгукнувся на цю 
заздоровицю багатоголосим «Мно-
гая літа».

По закінченні Божественної Лі-
тургії з нагоди освячення каплиці 
студентський капелан ЛКА о. Роман 
Довгань  зачитав текст грамоти, якою 
Архієпископ Львівський УГКЦ Ігор 
нагородив ректора академії проф. Іва-
на Копича. «Висловлюємо свою щиру 
вдячність і визнання Вам та у вашій 
особі всьому ректорату  за сприяння 
та допомогу у відкритті студентської 
каплиці, – йдеться у ній. – Нехай Гос-
подь обдарує вас величезною енергі-
єю та наснагою для здійснення Його 
Святої волі у вашій праці для добра 
українського народу».

Закінчення – с.2

Святиня  
у студентському домі
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 z Владика Ігор освячує вхід до каплиці 

 z Студенти зустріли Архієпископа Львівського І. Возьняка хлібом і сіллю.      



Продовження. Початок – с.1
Слово у відповідь взяв проректор 

ЛКА з науково-педагогічної роботи 
проф. Степан Гелей. «За 192 роки іс-
нування наша академія такого великого 
свята ще не мала, – відзначив він. – За 
всі ці роки ми не пам’ятаємо, щоби у нас 
було відкрито каплицю. Інколи кажуть, 
що  висока духовність, щира молитва, 
повага до старших  і т. д. притаманні для 
католицького чи національного універ-
ситетів, інших гуманітарних навчаль-
них закладів. А в такій академії як ко-
мерційна, вони, мовляв, не обов’язкові. 
Я ж гадаю, навпаки: працівники інших 
сфер людської діяльності не зустріча-
ються так часто з людьми, і від них не 
залежить настільки настрій громадян, 
добробут, ставлення до власної держа-
ви і т. ін. Тому ми робимо все, щоб ви-
ховати у наших студентів віру й духо-
вність. Людина  захищена духовністю, 

як планета Земля захищена шаром озо-
ну. Якщо цього шару не буде, то на Зем-
лі згасне життя. Так само не буде жит-
тя й у кожному з нас, якщо ми не ста-
витимемо духовність на перше місце».

Проректор подякував Архієписко-
пові Львівському за велику увагу до 
вишу, за щиру молитву про його ко-
лектив, за призначення студентським 
капеланом о. Романа, який за корот-
кий час зумів провести в академії бага-
то різних релігійних заходів. Для при-
кладу, 4 жовтня ц. р викладачі, студен-
ти і співробітники ЛКА разом із хором 
«Мрія» здійснили під його керівни-
цтвом прощу до Унівського монастиря 
на Львівщині. До речі, наш хор вже не 
раз співав літурґію у різних церквах не 
тільки в Україні, а і в 13 країнах світу! 

І ось тепер він своїм співом дістав 
можливість донести хвалу Богові у 
гуртожитку, де мешкають студенти. 

Про цю радісну для всіх вірян подію 
проф. С. Гелей сказав: «Мені здаєть-
ся, що каплиця, яку Ви сьогодні освя-
тили, буде слугувати нашим студен-
там  пересторогою не переступати за 
межу, яку дозволяє нам Господь Бог. 
Сподіваємося на те, що після цього і 
їхні  успіхи в навчанні, і поведінка ста-
нуть кращими».

Від імені ректорату і Вченої ради 
академії проректор вручив Архієпис-
копу Львівському УГКЦ пам’ятну 
медаль, спеціально вигравірувану в 
2007 р. до 190-річчя з дня заснуван-
ня ЛКА – найстарішого економічно-
го ВНЗ України. С. Гелей подарував 
Його Високопреосвященству також 
книжку «Львівська комерційна ака-
демія. Нарис історії» та друковані ви-
дання про хор «Мрія» із найкращими 
творами, які він виконує. 

Закінчення – с.3

2 ДУХОВНЕ ЖИТТЯ

Святиня  у студентському домі

 z  Під час Божественної Літургії: справа – архієпископ Ігор, зліва – 
студентський капелан ЛКА о. Роман

 z   Студенти і викладачі під час першої Служби Божої у 
своїй каплиці. z  Учасники хору «Мрія»

 z Його Високопреосвященство причастив 
вірян



3ДУХОВНЕ ЖИТТЯ

10 вересня у Львівському кафе-
дральному соборі Св. Юра відбу-
лася урочиста Божественна Лі-
тургія для студентів усіх вищих 
навчальних закладів Львова, при-
свячена початку нового навчаль-
ного року. І, прикметно, що безпо-
середню участь у ній взяла народ-
на хорова капела «Мрія» Львів-
ської комерційної академії. 

Службу Божу за усе львівсь ке  
студентство у головному греко-
католицькому храмі міста очолив Ар-
хиєпископ Львівський, владика Ігор 
Возьняк. З цієї нагоди до собору при-
йшли студенти й викладачі багатьох  
навчальних закладів. Усім навіть за-
бракло місця у церкві, через що дея-
кі спудеї змушені були стояти на схо-
дах, що ведуть до неї. 

Приємно відзначити, що серед 
прихожан того дня найбільше було  
саме представників Львівської ко-
мерційної. І це зовсім не випадково, 
оскільки впродовж всього богослу-
жіння натхненно лунав спів славної 
хорової капели ЛКА, відомий шану-
вальникам хорового мистецтва у ба-
гатьох країнах світу. 

Під час Літургії Архиєпископ ви-
голосив проповідь, в якій звернув ува-
гу на дотримання львівським студент-
ством вічних християнських чеснот, 
прочитав молитву за здоров’я студен-
тів та викладачів і окропив присутніх 
свяченою водою. Окремо Архиєпис-
коп висловив подяку нашому хору, 
який вразив його «красивими й ори-
гінальними переспівами» із багатої 
скарбниці духовної музики. Владика 

навіть помилився, назвавши «Мрію»  
спершу «хором музичної академії», 
але згодом виправивши свою помилку, 
відзначив, що для академії комерцій-
ної такий хор тим паче робить велику 
честь. І це справді не перебільшення!        

о. Роман ДОВГАНЬ,   
студентський капелан ЛКА

Валерій ПОДОЛИННИЙ

Нашу академію назвали 
«музичною»!

 z  Владика Ігор виголошує проповідь  

 z Студентська молодь у соборі Св. Юра

 z  Проф. С. Гелей вручає владиці Ігорю фоліант із викладом багатої на різні події історії ЛКА

Закінчення. 
Початок – с.1, 2

У відповідь гості із собо-
ру Св.  Юра вручили грамо-
ти проф. С. Гелею та аспі-
рантові, колишньому голо-
ві Студентського профкому 
ЛКА Романові Луцю – лю-
дям,  які чимало зробили 
для того, аби в стінах гурто-
житку постала перша сту-
дентська каплиця. Насам-
кінець Архієпископ Львів-
ський І. Возьняк закликав 
спудеїв «ніколи на бояти-
ся бути іншими, але й вод-
ночас добрими людьми». 
Його напутні слова пото-
нули у звуках величної на-
родної заздоровниці «Мно-
гая літа».

Валерій ПОДОЛИННИЙ

Святиня у студентському домі

 z  Архієпископ І. Возьняк (справа) та  
о. Богдан (зліва) причащають вірян 



4 З ALMA MATER

20 вересня ц. р. відбулося засі-
дання Вченої ради Львівської ко-
мерційної академії. На першо-
му у новому навчальному році зі-
бранні члени Вченої ради обгово-
рили питання про результати 
набору студентів ЛКА і Луцько-
го кооперативного коледжу ЛКА 
у 2009 р. та завдання щодо орга-
нізації набору у 2010 р.; про го-
товність академії та її струк-
турних підрозділів до роботи в 
осінньо-зимовий період; затвер-
дили план своєї роботи на пер-
ший семестр 2009-2010 навчаль-
ного року; рекомендували до 
друку підручники і навчальні по-
сібники, підготовані викладача-
ми академії; розглянули інші не-
відкладні завдання. 

Із першого питання «Про резуль-
тати набору студентів ЛКА і Луць-
кого кооперативного коледжу ЛКА 
у 2009 р. та завдання щодо організа-
ції набору у 2010 р.» на засіданні до-
повідали відповідальний секретар 
приймальної комісії академії доц. Р. 
Воронко та директор Луцького коо-
перативного коледжу Є. Лавринюк. 
Доц. Р. Воронко відзначив, що вступ-
на кампанія відбувалася у непростих 
умовах. Переважна частина абітурі-
єнтів вступала до вишу на підставі 
сертифікатів центрів незалежного 
оцінювання знань, і дехто, на жаль, 
не набрав необхідних для вступу 124 
бали з обов’язкових дисциплін. 

За термін, відведенний для подачі 
документів, на денну форму навчан-
ня було подано понад 2500, а на зао-
чну – понад 1100 заяв. Це – рекорд 
за останні роки. Однак кількість заяв 
щороку збільшується, тоді як число 
зарахованих на навчання зменшуєть-
ся. І ця тенденція не може не триво-
жити. Отож на перший курс було за-
рахованого лише близько 750 студен-
тів стаціонару, 830 заочників (рівень 
бакалавра), а також 110 студентів – на 
рівень магістра. На всі форми і рів-
ні навчання  цьогоріч було прийнято 
всього 1680 осіб, що на 392 особи мен-
ше, ніж торік. Негативно позначаєть-
ся те, що за умов зменшення кількос-
ті абітурієнтів вони, зрозуміло, волі-
ють навчатися державним коштом і 
йдуть у ті ВНЗ, які забезпечують їм 
таку можливість.  

В академії багато зроблено для 
того, аби забезпечити максималь-
ну прозорість прийому. Для цього 
приймальна комісія тісно співпра-
цювала з громадською організацією 
«Опора», яка здійснювала моніто-
ринг вступної кампанії. Тішить і те, 
що 90 наших першокурсників по за-
вершенні середньої освіти були наго-
роджені золотими чи срібними меда-

лями або ж відзначені дипломами з 
відзнакою. Це служить незаперечним 
доказом авторитету найстарішого в 
Україні економічного вишу. Допові-
дач висловив також побажання щодо 
активізації деканатами профорієнта-
ційної роботи на факультетах, що, на 
його думку, сприятиме кращому на-
бору студентів. 

Цю пропозицію доц. Р. Воронка 
підтримав у своєму виступі і ректор 
ЛКА проф. І. Копич. Зупинившись на 
здобутках і недоліках минулої вступ-
ної кампанії, ректор констатував, що в 
умовах жорсткої конкуренції за кож-
ного студента (головно через демо-
графічні проблеми 90-х років, які по-
значатимуться на наборі студентів до 
2012 р.), ніяк не можна розслабляти-
ся. «Таке доленосне для академії пи-
тання треба вирішувати зусиллями 
всього колективу, – наголосив рек-
тор. – Ми мусимо опустити цю робо-
ту на рівень факультетів та випуско-
вих кафедр і розпочинати роботу під-
готовчих курсів та масштабну реклам-
ну кампанію».

Директор Луцького кооператив-
ного коледжу ЛКА Є. Лавринюк за-
значив, що в період цієї вступної кам-
панії він особисто побував у всіх рай-
споживспілках Волинської області, на 
радіо й телебаченні транслювалася ре-
клама навчального закладу. Однак на-
бирати студентів з кожним роком стає 
все важче – доводиться конкурувати 
з навчальними закладами, які хоч і не 
можуть забезпечити належної якості 
підготовки спеціалістів, що їх готує 
коледж, зате мають державне замов-
лення на них. В результаті абітурієн-

ти в умовах кризи віддають перева-
гу навчанню коштом держави, нато-
мість в коледжі змушені розробля-
ти заходи з підтримання своєї плато-
спроможності. 

І все ж директор не вважає ситу-
ацію з набором геть безнадійною. За 
його словами, коледж використав 
ще не всі резерви. З огляду на це, у 
Луцьку визначено 4 головні напря-
ми роботи з набору майбутніх фахів-
ців: 1) покласти в основу цієї роботи 
якість підготовки спеціалістів; 2) по-
ліпшення ефективності  рекламно-
організаційної діяльності; 3) удоско-
налення навчально-виховного про-
цесу; врахування соціальних момен-
тів, які турбують студентів при всту-
пі до ВНЗ та їхніх батьків, приміром, 
добре і недороге харчування в їдальні.

Проф. А Пілявський у своїй реплі-
ці фактично підтвердив думку допо-
відача з Луцького колледжу. «Що ви-
щою буде якість спеціалістів, яких у 
нас випускають, то кращою буде ре-
клама ЛКА», – сказав він. А проф. Ф. 
Хміль зауважив: «Якщо ми працює-
мо на ринку освітніх послуг, то, оче-
видно, треба здійснювати маркетинґ 
цих послуг». І запропонував заснува-
ти маркетинґову службу, яка має не-
відкладно розпочати свою роботу. На 
це проф. І. Копич відповів, що негоже 
спостерігати, як абітурієнти з Дрого-
бича їдуть учитися куховарити до Пол-
тави, коли така спеціальність відкрита 
в ЛКА. Тому, в академії вже зроблено 
перші кроки до створення такої служ-
би. Цей пункт було додано до ухвали, 
проголосованої одностайно. 

Закінчення – с.5    

Маркетинґова служба  
для абітурієнтів

 z  Ректор ЛКА проф. І. Копич та вчений секретар Л. Медвідь під час засідання



Закінчення. Початок – с.4
Гострою була дискусія стосов-

но готовності академії та її струк-
турних підрозділів до роботи в 
осінньо-зимовий період. Проректор 
з адміністративно-господарської ро-
боти Ю. Кіндій запевнив, що виш до 
початку опалювального сезону 2009-
2010 р. р. на загал готовий та окрес-
лив завдання, які ще потрібно викона-
ти. Він повідомив, що заборгованос-
ті за енергоносії наш ВНЗ не має, за-
вершується встановлення нової авто-
матики в котельнях. Але через еконо-
мічну кризу слід  оптимізувати кіль-
кість працівників, зокрема опалюва-
чів, а також закінчити перевірку ме-
реж водо – і теплопостачання та навчи-
ти студентів правильно користувати-
ся газовими плитами в гуртожитках.

У зв’язку з початком осінньо-
зимового періоду проректор попро-
сив деканів факультетів та керівни-
ків підрозділів організувати сила-
ми їхніх працівників утеплення на-
вчальних та службових приміщень. 
Окрім того, доповідач наголосив на 
необхідності звернути увагу студен-
тів на збереження академічного май-
на та електроенергії, позаяк поміня-
ти розводку у кімнатах гуртожитків 
немає можливості через високу вар-
тість таких робіт.

В обговоренні доповіді проф. Ф. 
Хміль поскаржився на те, що вікна і 
двері у навчальних корпусах акаде-
мії на вул. Самчука і досі не підігнані. 
Ще критичнішим був виступ першого 
проректора ЛКА доц. П. Куцика. Він 
сказав, що кадрів у адміністративно-

господарській частині достатньо, щоб 
як слід підготуватися до зими. Про-
сто про вікна і двері на вул. Самчука, 
9 столярам треба було потурбувати-
ся ще влітку. 

Перший проректор висунув вимо-
гу, щоби господарська частина подала 
до ректорату акти готовності до зими 
кожного навчального корпусу і кож-
ного гуртожитку та організувала на-
лежне прибирання. Він зазначив, що 
цьогоріч відремонтовані в академії 
парти уже пописані і попрохав чле-
нів Вченої ради постійно звертати 
увагу студентів на шанобливе став-
лення до загального майна. З огляду 
на велику кількість зауважень і про-
позицій, ухвалу з цього питання було 
прийнято за основу з наступним її до-
опрацюванням.

З питання про рекомендацію до 
друку підручників і навчальних по-
сібників на засіданні виступив проф. 
С. Скибінський. Він представив на 
розгляд ради 2 нових навчальних по-
сібники, один з яких претендує на 
гриф МОН. При цьому проректор з 
науково-методичної роботи із жалем 
констатував, що робота з підготовки 
підручників і навчальних посібни-
ків викладачами у цьому році істот-
но відстає від графіку. А ця ділянка 
дуже важлива для успішної акредита-
ції академії 2010 р. Вчена рада ухвали-
ла рекомендувати представлені праці 
до видання. 

На засіданні також був затвер-
джений план роботи Вченої ради на 
1-й семестр 2009/2010 навчально-
го року, вирішене питання про твор-
чі відпустки науковців у зв’язку з на-
писанням кандидатських дисертацій, 
внесено зміни до складу ради. Вче-
ний секретар академії доц. Л. Мед-
відь, яка виступала з останнього пи-
тання, запропонувала ввести до скла-
ду Вченої ради проф. Т. Футало, при-
значену нещодавно завідувачем кафе-
дри фінансів і кредиту замість проф. 
О. Білої, та голову Студентського на-
укового товариства ЛКА Л. Артемен-
ко. Члени ради одностайно підтрима-
ли її пропозицію.

Наприкінці ректор, проф. І. Ко-
пич сказав, що проф. О. Біла дуже 
багато зробила для нашої академії, 
але сама написала заяву про її звіль-
нення з посади завідувача кафедри. 
Він щиро подякував їй за довголітню 
сумлінну та плідну роботу і вручив їй 
букет квітів. У слові-відповіді проф.  
О. Біла, зі своєї сторони, подякувала 
керівництву академії та своїм колле-
гам із Вченої ради за високу оцінку її 
зусиль, пообіцявши й надалі працю-
вати та робити все від неї залежне для 
розквіту рідного вишу.

Власна інформація

5

Маркетинґова служба  
для абітурієнтів

 z Проф. О. Біла дякує за оцінку її праці  

 z Звітує доц. Р. Воронко

З ALMA MATER



6 З ALMA MATER

Перший навчальний рік для кож-
ного студента одночасно тріумф і 
початок. Тріумф, бо  нарешті збу-
лася його мрія успішно закінчи-
ти школу, пройти вступні випро-
бування та вступити до обраного 
ВНЗ. А початок через те, що пер-
шокурсник неначе відкриває іншу 
планету: навчання у виші для ньо-
го щось зовсім нове, незвідане, ці-
каве і здебільшого романтичне. А 
що ж тут дивного, коли вчорашні 
учні, звиклі до щільної опіки в шко-
лі, вступають не тільки у виш, а на 
стежину дорослого життя?! Та й 
вимоги і рівень знань, що їх вимага-
ють у вищій школі, не дозволяють 
просто «відбути номер»на парах. 
Тому день 1 вересня в усіх навчаль-
них закладах відзначають особливо 
врочисто, щоб запам’яталося воно 
назавжди. Не є винятком і наша 
Alma Mater. Про те, як цьогоріч від-
бувалося традиційне посвячення в 
студенти у Львіській комерційній 
академії, дивися у фоторепортажі 
на шпальтах «СМ». 

 z Студенти, зараховані на 1-й курс 
різних факультетів, вишикувалися 
вздовж спортивного майданчика (1) 

 z Священик церкви Св. Трійці 
протоієрей о. Степан окроплює 
шеренгу першокурсників свяченою 
водою (2)

 z  На спортмайданчик виходять 
декани і професори академії (3)

 z Виступає першокурсниця Н. Вусик, 
яка висловила таке побажання: 
«Нехай цей навчальний рік відкриє 
перед нами нові горизонти пізнання 
себе і світу, надихне наших викладачів 
успіхами вихованців, а батьків — 
гордістю за своїх дітей»(4)

 z  Батько одного з першокурсників 
процитував слова, сказані йому 
сторонньою особою: «Маєте 
рацію, що віддаєте свого сина в 
кооперацію»(5)

 z  Випускник ЛКА проф. В. 
Рудницький вітає нових студентів (6)

 z  Декан факультету міжнародних 
економічних відносин доц. І. Бойчук 
спочатку дає настанови батькам 
новачків (7)

Тріумф і початок

1 2

3 4

5 6
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7з ДОзВІЛЛЯ

В неділю, 4 жовтня, 
студенти, виклада-
чі та співробітники 
нашої академії здій-
снили прощу до Унів-
ського монастиря, 
організовану спільно 
ректоратом та про-
фкомом працівників 
ЛКА. Останнім ча-
сом прочани сотня-
ми, якщо не тися-
чами, їдуть і прихо-
дять до Унева звіду-
сіль. Але, без сумні-
ву, далеко не кожна 
група мала у своєму 
складі таку могут-
ню духовну підтрим-
ку як наша – народ-
ну хорову капелу 
«Мрія» і студент-
ського капелана  
о. Р. Довганя. 

Усвідомлюючи важливість своєї мі-
сії у такий святочний день о. Роман ще 
при виїзді зі Львова піднявся до обох 
автобусів, коротко пояснив вірянам 
суть прощі і разом з ними помолив-
ся. Пройшло близько години і ми уже 
в Уневі. Проминувши чи не все село, 
приблизно опівдні автобуси припарку-
валися на майданчику біля лісу. Саме у 
цій чарівній місцині, затиснутій між го-
ристими хребтами, і розташована зна-
менита Святоуспенська Лавра Україн-
ської Греко-Католицької Церкви. 

У монастирському дворі юрмило-
ся багато людей – у невеликій церк-
ві ще не закінчилася служба, відбу-
валися обряди вінчання. Через це 
у нас залишалося чимало часу, щоб 
оглянути будівлі скромного порівня-
но з Києво-Печерською Лаврою, для 
прикладу, монастиря. Відразу ж ки-
дається в очі, що порядок підтриму-
ється завдяки самодисципліні самих 
вірян. Ніяких зайвих попереджува-
льинх табличок, жодного надокучли-
вого монаха. Слуг Божих серед натов-
пу вірян майже не помітно. Священик 
у церковному вівтарі – і все.  

Це вже пізніше, під час екскурсії, 
нам розповіли, що буденні день мона-
ха діляться тут на три рівних части-
ни – молитва, робота і сон. З молит-
вою і сном усе зрозуміло. А щодо ро-
боти, то в монастирі є свічна фабри-
ка, своя ферма, пекарня, інші госпо-
дарські об’єкти. Тож скучати ченцям, 
наглядаючи за прибульцями, ніколи. 

Учасники прощі швидко розбрели-
ся по всій території Лаври. Хто розгля-
дав могутні фортечні стіни, хто – інші 
пам’ятні місця, хто набирав воду із ці-
лющого джерела, що витікає безпосе-
редньо з-під церкви Успення Пресвя-
тої Богородиці. Однак у призначений 
час усі як один зібралися в церкві, де 
Божественну Літургію відправив осо-
бисто капелан о. Р. Довгань. Складно 

передати словами, наскільки приєм-
но було прочанам у День працівників 
освіти почути його молитву за весь ко-
лектив Львівської комерційної акаде-
мії та вітання під час проповіді з наго-
ди освітянського свята.

Та ще більша гордість пройняла, 
коли о. Роман оголосив, що на хо-
рах співає народна хорова капела на-
шої академії. Натхненне «Вірую», 
«Отче наш…» в оригінальній обробці, 
«Многая літа», інші канти у виконан-
ні «Мрії»лунали під склепінням хра-
му майже безперервно впродовж пів-
тора години Служби Божої. І, якби це 
було десь у концертній залі, вона без-
перечно проводжала би талановитих 
хористів оваціями. 

Наприкінці студентський капе-
лан причастив і благословив усіх ві-
рян, що зібралися в церкві, побажав-
ши їм, доброго здоров’я, міцної віри, 
всіляких успіхів у праці та особисто-
му житті. А на працівників академії 
біля чудотворного джерела уже чекав 
ієромах Лука, який провів для них ці-

каву екскурсію по цій давній і славній 
християнськими традиціями обителі 
монахів-студитів.

Василь КУТЯНИН
Закінчення – с.12

До святої обителі

 z Загальний вигляд монастиря

 z  Викладачі та співробітники ЛКА у 
церкві лаври

 z Студентський капелан  
о. Р. Довгань під час Служби Божої

 z Учасники хорової капели «Мрія» 
співають Божественну Літургію



8 наш спільний дім

24 вересня ц. р. у гуртожит-
ках № 3 і 4 на проспекті Черво-
ної калини, 7 та 7а відбулася на-
вчальна евакуація студентів 
на випадок ймовірної пожежі. 
У заході активну участь взяли 
працівники адміністративно-
господарської частини, пред-
ставники студентського само-
врядування та студенти нашої 
академії, які живуть у цих гур-
тожитках. 

Ще напередодні навчальної по-
жежної тривоги у гуртожитках пану-
вало  помітне пожвавлення їх мешкан-
ців. Кореспондентові «Студентсько-
го меридіану» недовго довелося шука-
ти осіб, які опікувалися проведенням 
навчання. Відповідальний за пожежну 
безпеку ЛКА О. Логай, начальник шта-
бу цивільного захисту В. Кріп, началь-
ник служби охорони академії Р. Барди-
ло, директор студентського містечка М. 
Притула, хлопці зі Студентського про-
фкому із ледь відчутним хвилюванням 
чекали призначеного часу «ікс». 

Про нього рівно о 10-й вечора спо-
вістив дзвінок, вслід за яким до вихо-
дів із багатоповерхівок почали швид-
ко спускатися їхні чисельні мешканці. 
Відповідальні за евакуацію студенти, 
намагаючись якнайшвидше вивести 
людей надвір, вправно  спрямовува-
ли своїх товаришів до відкритих ви-
ходів. Помічаю, що найбільшою «по-
пулярністю»  у регулювальників  руху 
в гуртожитку № 4 користуються за-
пасні виходи, зокрема вихід на бал-
кон 1-го поверху, звідки легко потра-
пити на подвір’я. І це цілком логіч-
но, адже саме знання запасних вихо-
дів може врятувати багатьох мешкан-
ців студентського гуртожитку, якщо 
в ньому, не дай Боже, трапиться заго-
ряння чи задимлення.

За короткий проміжок часу по-
двір’я між двома гуртожитками май-
же повністю заповнила юрба хлопців 
і дівчат, котрі по-юнацьки збуджено 
обговорювали подію, що відбувалася. 
Та це був ще не кінець навчання. Голо-
ві Студентського профкому В. Німе-
ровському, який з’явився перед очима 
спудеїв з вогнегасником, довелося не-
абияк напружувати голосові зв’язки, 
щоб розпочати наступний етап цьо-
го заходу – використання вогнегас-
ників, що ними оснащені гуртожит-
ки і навчальні корпуси академії. Про 
це розповів відповідальний за пожеж-
ну безпеку ЛКА О. Логай

За мить по тому на демонстрацій-
ному майданчику спалахнула купка 
газетного паперу. В. Немировський 
відразу ж привів у дію вогнегасник, 
спрямувавши на вогонь струмінь по-
рошку. І… за секунду-дві папір було 
погашено! Про зумисну «мікропоже-
жу» нагадувала лише хмарка диму, що 

стелилася над веселим студентським 
натовпом. Наостанок перед студента-
ми виступили представники Сихів-
ського районного відділу МНС Укра-
їни у м. Львові лейтенант О. Дворя-
нин і ст. лейтенант Д. Жинчин, які по-
хвалили ініціаторів та учасників ева-
куації, пообіцявши організувати ще 
складніші й цікавіші навчання. 

Як виникла ця ідея і яку роль ві-
діграло у її втіленні студентське са-
моврядування ЛКА? Із цим питан-
ням звертаюся до Володимира Не-
мировського, студента 5-го курсу юр-
факу, голови Студентського профко-
му ЛКА. 

– Дату цієї навчальної евакуації 
було визначено адміністрацією ака-
демії спільно з пожежною охороною 
Сихівського району, – розповів він. 
– А ми… ми заздалегідь повідомили 
студентів, увімкнули сирену, брали 
участь у демонстрації гасіння вогню 
за допомогою вогнегасника.

– Чи достатньо у наших гурто-
житках можливостей для оператив-
ної  евакуації?

– Для евакуації з блоків та повер-
хів є як виходи, що ними студенти ко-
ристуються повсякчас, так і запасний 
вихід. А на перших поверхах ми ма-
ємо по три виходи. Цього достатньо 
для того, аби у разі потреби швидко 
покинути приміщення. Ви самі ба-
чили, що нам знадобилося для цього 
близько 10 хвилин. До слова, швидше 
впоралися із цим завданням мешкан-
ці гуртожитку № 3. 

– А як щодо оснащення засобами 
пожежогасіння і оповіщення?

– Під час пожежі у гуртожитках 
вмикається подача води на всі повер-
хи, де встановлені пожежні крани й 
рукави для пожежогасіння. Є і засоби 
оповіщення людей, які, щоправда, мо-

гли б бути кращими. Наскільки мені 
відомо, на деяких поверхах тривож-
них дзвінків студенти інколи не чу-
ють, тому що вони або погано працю-
ють, або їх ще не замінили.

– Чи хтось проігнорував сьогод-
нішнє навчання?

– Таких було близько 15 осіб. Звіс-
но, це прикро, бо не захотівши брати 
участь у навчальній тривозі, вони мо-
жуть не знати, що робити, якщо буде 
справжня пожежа. Та переважна біль-
шість студентів поставилася до цього 
свідомо, розуміючи, що таке вогонь, і 
які наслідки він може спричинити. За-
галом ми задоволені навчальною три-
вогою. Торік ми теж проводили поді-
бне навчання, але цього року до ньо-
го залучилося більше мешканців гур-
тожитків.

Іван СТОРОННІЙ

P. S. 7 жовтня ц. р. подібне навчан-
ня було проведене і в гуртожитку ЛКА 
№ 2 на вул. Тернопільській, 8. 

Щоб лихо не спіткало 
зненацька

 z Евакуація студентів через запасний вихід на балкон 1-го поверху

 z Евакуйовані з гуртожитків на 
подвір’ї
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Олег Дворянин, 
інспектор з питань наглядово-
профілактичної діяльності 
Сихівського районного відділу 
МНС України у м. Львові

– Приємно, що це 
навчання було ініціати-
вою самої адміністрації 
академії та людей, котрі 
відповідають в ЛКА за 
пожежну безпеку, ци-
вільну оборону, до яко-
го залучили і нас. Ми 
лише прийшли на місце 
і побачили, як відбува-
ється навчальна еваку-
ація з ваших гуртожит-
ків. Беручи до уваги, що 
в ній брала участь сту-
дентська молодь, вона 

пройшло непогано. Евакуацію проведено 
організовано і за короткий проміжок часу. 
Вклалися менш, ніж у 10 хвилин. 

Великих зауважень до дій учасників на-
вчання у нас не виникло. Після евакуації ми 
також наочно продемонстрували, як слід ко-
ристуватися первинними засобами пожежо-
гасіння. Зокрема, було погашено розпалений 
вогонь порошковим вогнегасником. 

Хочу закликати студентів вкрай обереж-
но і правильно поводитися з відкритим вог-
нем, а також із електро- та нагрівальними 
приладами, якими вони часто користуються 
взимку. Хотілося б, щоби у нас, в тому числі 
у місцях зосередження студентів, трапляло-
ся якнайменше надзвичайних ситуацій, тому 
що життя і здоров’я людини – це найбільша 

цінність. А ми завжди готові прийти на до-
помогу. Наші пожежні підрозділи чергують 
цілодобово, і у разі біди приїдуть на ваш три-
вожний виклик. 

Дмитро Жинчин, 
іспектор відділу наглядово-
профілактичної діяльності 
Сихівського районного відділу 
МНС України у м. Львові

– Від себе можу до-
дати, що Львівська ко-
мерційна академія – 
один з небагатьох ВНЗ у 
нашому місті, який при-
діляє таку увагу питан-
ням запобігання над-
звичайних ситуацій. Хо-
тілося б, аби така тре-
нувальна евакуація не 
стала нашою останньою 
зустріччю з вашими сту-
дентами. Можливо, під 
час наступних спіль-
них навчань ми, зі сво-
го боку, запропонуємо 

вам інший  сценарій. Ми завжди сприятиме-
мо проведенню в академії подібних заходів.

Юліан Кіндій, 
проректор з адміністративно-
господарської роботи ЛКА
– Провести таке тренування нас спону-

кало бажання навчити студентів хоча б еле-
ментарних навиків із збереження свого жит-
тя у надзвичайній ситуації. А поштовхом був 
прикрий випадок 6 вересня ц. р. у гуртожитку 

медуніверситету на вул. Мєчнікова, де цілком 
вигоріла одна кімната. Основна причина по-
жежі – порушення правил пожежної безпеки 
при експлуатації електропобутових приладів. 

Наші гуртожитки збудовані приблизно 
тоді ж і розраховані на значно менші об-
сяги споживання електроенергії. Відповід-
но й елементи старої електромережі часто 
не витримують усіх приладів, які нині вико-
ристовують студенти. Колись у кімнатах було 
лише освітлення, малопотужні калькулятори, 
якісь радіоприймачі. Зараз там, окрім того, 
є телевізори і холодильники, комп’ютери і 
мікрохвильові печі, не кажучи вже про інші 
речі. Тому це у нас також траплялися ава-
рійні ситуації.

З огляду на це, звертаюся до студентів 
з проханням не вмикати водночас усіх при-
ладів, зокрема в час пік (близько 8-ї вечо-
ра), коли всі повертаються додому. Особли-
во прошу не вмикати в одну розетку одно-
часно більше 1-2 приладів, щоб не переван-
тажувати мережу. Вмикайте прилади, якщо 
необхідно, почергово. Заодно ви заощаджу-
ватимете і дорогу сьогодні електроенергію.

В міру наших можливостей, насамперед 
фінансових, ми будемо обладнувати гурто-
житки сучасними засобами пожежегасін-
ня і оповіщення про надзвичайні ситуації. 
А поки що на кожному поверсі у нас вста-
новлено дзвінки, що знаходяться в робочо-
му стані. Тож раджу уважніше прислухатися 
до сигналів дзвінкової сигналізації. Щобіль-
ше, закликаю студентів берегти і не псува-
ти ті засоби сигналізації та пожежогасіння, 
які ми можемо собі дозволити і встановлю-
ємо. Пам’ятайте, що все це робиться для ва-
шої особистої безпеки!  

Щоб лихо не спіткало 
зненацька

Коментарі до теми
 z  За мить В. Німеровський наочно доведе, що наші вогнегасники не треба топтати «залізними ногами», як у 

«Дванадцяти стільцях»  Ільфа й Петрова
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Бурхливий динамічний час, в 
який ми живемо, на жаль, не за-
вжди йде на користь нашому ор-
ганізмові. Забруднене і значною 
мірою вже знищене довкілля, не-
правильне харчування, гіподи-
намія, часті стреси підвищують 
ризик виникнення у людей захво-
рювань, пов’язаних з порушен-
ням функціонування ендокрин-
ної системи.Та ще у тому юному 
віці, в якому про хронічні хворо-
би раніше ніхто й не думав. Про  
профілактику цих хвороб чита-
чам нашої газети люб’язно пого-
дився розповісти доктор медич-
них наук, заслужений професор 
Львівського Національного ме-
дичного університету ім. Д. Га-
лицького Ярема Томашевський.    

– Яремо Іллічу! Розкажіть, будь 
ласка, про залози внутрішньої се-
креції, які вивчає ендокринологія, 
та про роль цих залоз у життєдіяль-
ності людського організму.

– Найпоширеніше серед ендо-
кринних порушень – цукровий діа-
бет. Кількість випадків захворюван-
ня на нього в Україні сягає 2%. Та це 
тільки явний діабет. Втричі ж часті-
ше трапляється діабет прихований. І 
дуже важливо діагностувати цю хво-
робу на ранніх її етапах, щоб не допус-
тити розвитку явного діабету. Саме на 
ранніх етапах виникає стан інсуліно-
резистентності – підшлункова залоза 
виробляє достатньо інсуліну, але тка-
нини організму стають нечутливими 
до нього. За цих умов глюкоза не може 
засвоюватися організмом. Особливо 
часто діабет зустрічається у людей з 
надлишковою вагою. Ну, а спадкова 
схильність до цієї хвороби серед сту-
дентів, за нашими дослідженнями, на-
ближається до 25,7% (серед населен-
ня країни загалом – 23, 6%).

– Он як?! Можливо, причина у 
тому, що студенти більше хвилю-
ються?

– Стреси, безперечно, мають зна-
чення. Але візьміть період Другої сві-
тової війни. Які важкі стреси пере-
живали тоді люди, а на цукровий ді-
абет майже ніхто не хворів! Це гово-
рить про те, що основну роль у захво-
рюваності діабетом відіграє таки хар-
чування.

– У нас нерідко страждають та-
кож від захворювання щитовидної 
залози…

– Ще одна проблема для укра-
їнців – боротьба з йододефіцитом. 
Сюди відносяться такі захворюван-
ня як воло, (по-російськи, зоб) – зни-
ження функції щитовидної залози, 
порушення розвитку дітей, як вну-
тріутробного, так і після народжен-
ня. Від значного дефіциту йоду мо-

жуть виникати різні психічні розла-
ди, а у дітей, навіть кретинізм. У жі-
нок брак йоду може спричиняти не-
плідність, мертвонародження, а в чо-
ловіків – гіпогонадизм, тобто знижен-
ня статевої функції. Після досліджень 
в усіх областях нашої країни, вияви-
лося, що препарати йоду треба вжи-
вати не лишне мешканцям Прикар-
патського реґіону, а й населенню всі-
єї України. 

Через це ми, ендокринологи, ство-
рили Інститут профілактичної меди-
цини НТШ і його підрозділ – Всеу-
країнську асоціацію ендокринологів. 
Перед нею поставлене завдання про-
паганди здорового способу життя та 
популяризації методики, яку ми по-
клали в основу дослідження організ-
му. Завдяки тому, що у нас навчають-
ся студенти й аспіранти із-за кордо-
ну, ми поширюємо нашу методику 
боротьби з діабетом та йододефіци-
том і за кордоном, зокрема, у Молда-
вії, Німеччині, Росії, Тунісі та інших 
державах.

– З інформаційного листа, який 
ви мені вручили, бачу, що головну 
надію ви покладаєте на опрацьова-
ні асоціацією дієти (див. таблицю на 
с.11). Вони стосуються лише профі-
лактики чи й лікування?

– І профілактики, і лікування.
– А що робити, щоб організму не  

бракувало йоду?

– Використовувати ті ж дієти плюс 
препарати йоду, які ми розробили і 
рекомендуємо для щоденного вжи-
вання. Це йодоментол-25 та йодоглі-
церин-25. Їх легко приготувати дома. 
Для цього потрібно придбати в апте-
ці настоянку м’яти перцевої об’ємом 
25 мл і долити до неї 25 крапель йоду 
(звичайного, 5%). Одна крапля отри-
маної суміші (йодоментол) містити-
ме точно 25 мікрограмів йоду. Оскіль-
ки доросла людина потребує 150 мі-
крограмів йоду щодня, то ми радимо 
приймати 6 крапель цієї суміші пе-
ред сном. 

Дітям грудного віку (до 1 року) ре-
комендується давати по 2 краплі су-
міші (50 мікрограмів) щодня; від 1 до 
6 років – по 4 краплі; від 7 до 12 ро-
ків – по 5 крапель; і старшим – по 6 
крапель. До речі, м’ята має заспокій-
ливий ефект і сприяє доброму сну. 
Жінкам у період вагітності необхідно 
вживати аж по 10 грамів йодоментолу. 

– Які перші симптоми цукриці та 
йододефіциту?

– У тому то й небезпека, що цу-
кровий діабет розвивається спочат-
ку безсимптомно. Ранніми проявами 
діабету можуть бути спрага, підвище-
ні сечовипускання й апетит. У людей 
з надлишковою масою тіла вже мож-
на підозрювати порушення вуглевод-
ного обміну. Ну, а по тому ці проя-
ви можуть перерости у цукровий ді-
абет, коли рівень цукру в крові пере-
вищує 4,7. Нормальний рівень цукру 
на голодний шлунок і через 2 години 
після вуглеводного сніданку стано-
вить 3,3 – 4,7.

Симптомами підвищеної функції 
щитовидної залози можуть бути дра-
тівливість, тремтіння пальців рук, по-
рушення сну, серцебиття, І навпаки, 
якщо людина відчуває в’ялість, зни-
ження температури тіла, мерзляку-
ватість, у неї суха шкіра, то є підста-
ви підозрювати пониження функції 
цієї залози. В таких випадках доціль-
но звернутися до лікаря.    

– З якими ще залозами має спра-
ву ендокринологія?

– Крім цукрового діабету і пато-
логії щитовидної залози, ми звертає-
мо увагу і на функціонування інших 
залоз  внутрішньої секреції. Напри-
клад, при аденомі гіпофізу виникає 
акромегалія, коли формується пух-
лина передньої частки гіпофізу. Ця 
розташована на основі черепа залоза 
відповідає за ріст, за вуглеводний, жи-
ровий та білковий обміни. Недостат-
ність функції гіпофізу може призво-
дити до статевої недостатності і па-
тології надниркових залоз. Вивчення 
останніх також включено в програму 
з ендокринології. 

Закінчення – с.11

 «Діабет розвивається 
спочатку безсимптомно»
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Закінчення. Початок – с.10

– Проти чого ви ще хотіли б за-
стерегти студентів?

– Проти таких згубних звичок, 
як вживання алкоголю. Ось вам 
приклад. До нас доправили студен-
та у вкрай важкому, непритомно-
му стані. Виявилося, що він уран-
ці випив значну дозу алкоголю, 
майже нічим не закусивши. А уве-
чері у нього стався приступ. Зна-
чить, приблизно через 12 годин 
після «знайомства із зеленим змі-
єм». Це була гіпоглікемічна кома, 
при якій різко знижується рівень 
цукру в крові. 

Алкоголь завжди знижує рі-
вень цукру. У такому разі, якщо 
людина ще при свідомості, треба 
дати їй чогось солодкого, а якщо 
знепритомніла, необхідно внут-
ривенно ввести глюкозу. Харак-
терним для алкогольної коми є 
астматичний стан людини. Вона 
важко дихає. Це – один симптом. 
А по друге, шкіра людини холод-
на, тому що від підвищення тону-
су симпатичної нервової системи 
виникають спазми судин шкіри. 
Отож у звязку з недокрів’ям шкі-
ри тіло холоне. 

– Чи вдалося того студента 
врятувати?

– Так. Ми дали йому глюко-
зу, і все нормалізувалося. Для ал-
когольної коми характерно те, 
що вона виникає не одразу піс-
ля вживання спиртного, як це бу-
ває при сп’янінні, а через 6 -12 го-
дин. Медикам часом навіть важко 
її діагностувати. А про це потріб-
но пам’ятати. І ми говоримо про це 
медикам та студентам, щоби вони 
вміли діагностувати алкогольну гі-
поглікемію.

– Якщо з людиною таке відбу-
вається, то, може, їй варто взага-
лі уникати алкоголю?

– Такій людині просто необ-
хідно позбутися цієї шкідливої 
звички. 

Розмовляв  
Валерій ПОДОЛИННИЙ 

Характеристика молочної та овочевої дієт
Харчовий продукт Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Ккал

1. Молочна дієта на добу

1.1 Молоко кисле або кефір,  
1500 мл 50,40 49,95 63,15 930

1.2 Сир свіжий, жирний, 350 г 50,40 59,85 3,43 777

1.3 Хліб чорний  
або з висівками, 50 г 2,66 0,42 19,93 97

1.4 Всього: 103,46 110,22 86,51 1804

1.5 Співвідношення речовин 1,00 1,07 0,84

2. Овочева дієта на добу

2.1 Буряки столові, 400 г 3,84 – 28,28 132

2.2 Морква, 400 г 3,52 – 25,16 118

2.3 Капуста білоголова 400 г 4,60 – 14,44 78

2.4 Яблука, 400 г 1,60 – 37,08 158

2.5 Сир свіжий, жирний, 600 г 86,40 102,6 5,88 1333

2.6
 Олія соняшникова чи 

оливкова, нерафіновані,  
20 г або 2 ст. ложки

– 19,0 – 176

2.7 Всього: 99,96 121,6 110,84 1819

2.8 Співвідношення речовин 1,00 1,22 1,11

 «Діабет розвивається 
спочатку безсимптомно»

Наша програма протидіабетич-
ної розвантажувальної дієтотера-
пії у 7-денному циклі передбачає вико-
ристання молочної (понеділок, середа, 
п’ятниця) та овочевої (вівторок, чет-
вер, субота) дієт. 

Приклад молочної дієти (1804 ккал): 
спожити за добу 1500 мл кефіру або кис-
лого молока і 350 г свіжого сиру, поді-
ливши їх на 7 порцій. У кожній з них – 1 
склянка (200 мл) кефіру та 3 столові 
ложки (50 г) сиру. Інтервал між прийо-
мами їжі становить 2 години (7.00 - 9.00 
-11.00 -13.00 -15.00 - 17.00 – 19.00). 
Кількість чорного хліба – 50 г за добу.

Приклад овочевої дієти (1819 
ккал): спожити за добу 1600 г салату 
без солі, заправленого 20 г (2 столові лож-
ки) нерафінованої соняшникової або олив-
кової олії, цибулею, кмином, лимонним со-
ком, і 600 г свіжого сиру, поділивши їх на 
10 порцій. Інтервал між прийомами їжі 
– 90 хв. (7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 – 13.00 
– 14.30 – 16.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30). 
Кожна порція містить 160 г салату і 4 
столові ложки (60 г) сиру. 

Така дієта містить мало вітамі-
нів, особливо вітамінів А і D, які бажа-
но додавати у кількостях, що забезпе-
чують добову потребу. Це – полівіта-
мінний препарат «Ундевіт»по одно-
му драже двічі на день (після сніданку 
й вечері) та вітамін D2 0,125 % олій-
ний розчин по 1 краплі (1250 МО) три-
чі на тиждень.

Якщо вага тіла знижується, то че-
рез 1 місяць можна додавати 50 г чор-
ного хліба і 5 г вершкового масла на добу, 
а далі рекомендувати ще два такі дода-
вання з одномісячним інтервалом. Після 
цього склад дієти не змінюють, доки не 
настане бажане зниження ваги. 

У випадку надмірного зниження маси 
тіла – понад 4 кг за місяць – дієту слід 
розширювати переважно за рахунок 
збільшення кількості жирів. Хворим, які 
не можуть дотримуватися дієти через 
підвищене відчуття голоду, показане за-
стосування одного з препаратів групи 
бігуанідів, наприклад»ДІАФОРМІН – 
850»(по півпігулки двічі на день під час 
або після вживання їжі). 

ГАЗЕТА «СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН»
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Історична довідка 
Унівcький монастир, який згодом 

через набіги татарів став ще й  форте-
цею – одне з найстаріших відпустових 
місць в Україні. Він розташований у 
селі Унів на північ від Перемишлян, 
що простягнулося на кілька кіломе-
трів серед мальовничих краєвидів Го-
логорського хребта. 

Згадки про монастир з’являються у 
джерелах близько 1400 р. Ця пам‘ятка 
– унікальний витвір оборонної архі-
тектури. Комплекс монастирських бу-
дівель дуже подібний на замок і скла-
дається з фортечних стін з чотирма ку-
товими вежами і бійницями. По пери-
метру мурів з боку подвір‘я розташо-
вані келії. До 19 ст. навколо монастиря 
був іще високий вал та глибокий рів. 
Реставрації і перебудови 18-го – почат-
ку 19 століть змінили вигляд пам‘ятки. 
У плані святиня – квадратне подвір‘я 
із церквою 16 ст. в центрі. На початку 
19 ст. зведено двоповерховий буди-
нок митрополита. У тому ж 19 ст. ро-
зібрано дві з чотирьох оборонних веж. 
Зате келії, церква і мури збереглися в 
ідеальному стані. На контрфорсі і за-
раз можна побачити герб Шептицьких. 

Народна легенда розповідає про 
чудесне зцілення князя Лагодовсько-
го біля джерела, яке б’є з-під самої 
церкви і досі, кажуть, зцілює вірян. 
На знак вдячності Богові він і заклав 
на чудотворному місці церкву та мо-
настир. Ренесансовий надгробок кня-
зя зберігся у монастирі дотепер.   

У 1-й половині XVI ст. Унівська 
обитель набула статусу архимандрії. 
Монастир із часу заснування славив-
ся шкільництвом, а згодом і книгодру-
куванням. Саме у ньому провадили 
своє чернече життя Йов Княгиниць-
кий, архимандрити Варлаам та Атана-
сій Шептицькі. У 1606 р. в монастирі 
перебував Іван Вишенський, який на-
писав тут «Посланіє до стариці Домі-
ніканії». На початку XIX ст. у святині 
оселяється глава Греко-Католицької 
Церкви митрополит Михайло Ле-
вицький. Його тлінні останки спочи-
вають у монастирському храмі Успен-
ня Пресвятої Богородиці. 

У 1919 р. із благословення Ми-
трополита Андрея Шептицького до 
монастиря прибули монахи студи-
ти, покликані відродити традиції дав-
ньоруського чернецтва часів преподо-

бних Антонія і Теодосія Печерських. 
Першим архимандритом новозасно-
ваної святині став брат митрополита 
о. Климентій Шептицький. У радян-
ські часи тут було влаштовано заклад 
для психічно-хворих, хоча деякі ченці 
не покидали своєї обителі. За часів не-
залежної України монастир було зно-
ву передано студитам. Йому було по-
вернуто статус Лаври.

До святої обителі

 – Пане лікарю! Прошу вас поміс-
тити мене на обсервацію і вколоти 
якоїсь холєри від поросячого грипу.

– Овва! А чому ви гадаєте, що у вас 
саме ця хвороба?

– У мене сьогодні жахливо болить 
голова. А по-друге, дружина казала, 
що я вчора так «нахрюкався» з ку-
мом, що верещав до півночі, як недо-
різана свиня. 

*  *  *
27 квітня після передачі «Сво-

бода слова»на ICTV розпочинаєть-
ся програма-лохотрон «Грошовий 
дощ». Ведуча у ліфчику та стрінгах 
показує букви КТАРВИРА, розміще-

ні в три ряди, з яких треба скласти 
зашифроване слово. 

– Що це за іменник однини, який 
відповідає на питання що? – довго 
зваблює довірливих глядачів теле-діва.  
Скажіть мені слово, за яке я хочу від-
дати 1000 гривень! На вас чекають ці 
гроші, а я чекаю свого першого пере-
можця. І ще один подарунок – це сло-
во жіночого роду.

Лунає дзвінок, і якийсь «Михаїл», 
зачарований відвертим одягом веду-
чої, називає слово «краватка».

– О, ні, ні! – удає розчарування те-
леведуча. – Ніяка це не «краватка», 
тому що йдеться про іменник україн-
ською мовою! 

*  *  *
На вулиці міста сталася ДТП. Од-

ним із перших на місці пригоди опи-
нився постовий міліціонер, який за-
телефонував із телефона-автомата 
на номер 103:  

– Прошу прислати швидку допо-
могу. Тут лежить збитий машиною 
чоловік без свідомості. 

– Якого характеру в нього тілес-
ні ушкодження? – прохрипіло у слу-
хавці. 

– Гм… Ніби цілий, тільки рани й 
синці.

– А внутрішні органи на місці? 
– Та орган вас слухає, орган на 

дроті!

анекдоти

 z  Доц. Я. Кирильчук, проф. С. Гелей та доц. І. Галик біля 
меморіальної  дошки архімандриту К. Шептицькому  z  Прочани слухають екскурсію ієромонаха Луки

 z Біля чудотворного джерела


