
 До Львівської комерційної 
академії щороку приїздить чимало 
шановних гостей. А от зайняті 
рутинними клопотами мери 
міста бувають не так часто. 
Проте 2 березня ц. р. цю традицію 
порушив міський голова Львова 
Андрій Садовий. І прибув він до нас 
не заради прогулянки чи ювілейних 
торжеств, а з пропозицією 
тіснішої співпраці науковців 
академії з міськвиконкомом задля 
розквіту рідного міста.
Візит високого гостя з міськра-

ди відбувся у день засідання Вче-
ної ради академії. Згадавши про те, 
що його батько також закінчив ко-
лишній Львівський торговельно-
економічний інститут (зараз ЛКА), А. 
Садовий (на фото – посередині) роз-
повів, що мета його візиту – активі-
зувати великий науковий потенціал 
Львова і «стягнути сюди якнайбільше 
мудрих людей». Для цього був ство-
рений Інститут міста. У міській раді 
теж пройшли стажування 3 тис. сту-
дентів. 

Мер наголосив, що у Львові налі-
чується 23 виші, але вони не входять 
до когорти кращих європейських ви-
щих шкіл. «Отож моє завдання поля-
гає у тому, щоб місто не залишалося 
осторонь вищої освіти і було у цій 
царині попереду інших міст Украї-
ни, – повідомив він. – Вже зараз нас 
визнають одним із лідерів у розвитку 
інформаційних технологій у Цен-
тральній Європі, і ми хочемо розви-
нути цей інтелектуальний потенціал. 
Сьогодні я прийшов послухати ваші 
ідеї, які допомогли б розробити стра-
тегію розвитку міста».

Надалі розмова точилася у фор-
мі запитань-відповідей. На питання 
проректора академії проф. А. Мокія 
про впровадження містом раніших 
розробок академії, А. Садовий під-
креслив, що у Львові наразі створено 
2 кластери: з ІТ та з індустрії туриз-
му. Але він хотів би дізнатися про на-
працювання вчених ЛКА, які були 
запропоновані для розвитку інших 
територій.  

Проректор академії проф. С. Ге-
лей запитав про перпективи прове-
дення чемпіонату Європи з футболу у  
2012 р. «Я переконаний, що стадіон 
буде введено в експлуатацію вчасно, 
а новий термінал в аеропорту будува-
тиме держава, – заявив А. Садовий. 
– Але «Євро-2012» триватиме у Льво-
ві лише 3 тижні. А ми хочемо запро-
вадити у нас європейські стандарти 
з інфраструктури. І це нам до снаги. 
Якщо 3 роки тому я сказав би, що 
99,9% мешканців міста отримувати-
муть воду цілодобово, із мене сміяли-
ся б. Зараз ми вже робимо те саме із 
дорогами й лікарнями». Він пошко-
дував про те, що у місті залишається 
тільки 10% податків, однак, сподіва-
ється, що «Євро-2012» може змінити 
стан речей із фінансуванням. 

Проф. В. Апопій поставив меру 
питання про долю нашої програ-
ми розвитку торгівлі, яку звели до 
МАФів. «Ми хочемо повернутися 
до неї, аби торгівля у місті не була 
хаотичною, попри те, що Львів ви-
переджає багатьох інших міст у цій 
сфері», – сказав професор. А. Садо-
вий заявив цілковиту згоду із цією 
думкою, зауваживши, що в Іспанії, 
для прикладу, не можна самовільно 

поміняти профіль магазину. Проте 
для запровадження таких страте-
гій, чітку позицію повинна займати 
держава. Тоді органи місцевої вла-
ди зможуть впливати на структуру 
торгівельної мережі і дислокацію її 
об’єктів. «Та до 2012 р. ми цю про-
блему вирішимо», – запевнив він, 
пообіцявши дати доручення з цього 
приводу керівникові департаменту 
економіки. 

Питання проф. В. Шевчука (фото 
1) стосувалося виділення у межах міс-
та земельних ділянок. А. Садовий на 
це відповів, що міськрада не може 
брати квартири у забудовників. Та й 
довгобудів у Львові небагато. А от пра-
цівники академії могли би коопера-
тивним способом збудувати будинок 
на ділянці, яку виділить мерія. Це, за 
його словами, обійдеться дешевше. 

Декан юридичного факультету доц. 
В. Канцір (фото 2) поцікавився, чи не 
передбачається у контексті боротьби 
зі злочинністю під час проведення 
«Євро-2012» відселення з міста, при-
міром, безхатьків. Мер відповів, що 
таких заходів міськрада не планує. 
«Наші вулиці достатньо освітлені, у 
місті скрізь запроваджена система 
відеоспостереження, і криміногенна 
ситуація значно краща, ніж у біль-
шості міст України», – аргументував  
він своє ставлення до таких суворих 
заходів безпеки.

Закінчення на стор. 2
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Закінчення. Початок на стор. 1
Проф. А. Пілявський запитав, що планує робити міська 

влада зі старими комунікаціями, електромережами тощо. 
А. Садовий назвав передачу у 90-х роках цих комунікацій 
у приватні руки стратегічною помилкою тодішньої влади. 
Він сказав, що стан електромереж був би значно кращим, 
якби «Львівобленерго» перебувало у державній власнос-
ті, визнавши, що стан водопроводів та каналізації зали-
шає бажати кращого. Однак мер вважає, що ці проблеми 
можна вирішити за допомогою громадян міста. Як при-
клад він навів створення у 338 будинках Львова об’єднань 
співвласників будинків, де мешканці підтримують значно 
кращий порядок, ніж це робили ЖЕКи.

Доц. Я. Думашівський висловив занепокоєння станом 
внутрішньоквартальних доріг, що не витримують критики. 
На це А. Садовий відповів, що на їхню реконструкцію по-
трібен час і кошти. А в бюджеті міськради їх трохи більше 1 
млрд. гривень. Цього вистачає лише на підтримання медич-
них установ, освіту й культуру. Ремонт доріг робить суттєво 
дорожчим необхідність одночасно ремонтувати під ними 
колектори та інші комунікації, на що потрібні десятки мі-
льярдів. І все ж ремонт таких доріг передбачений планом. 

Проф. С. Гелей попрохав високого гостя вирішити 
проблему з кіоском біля учбового корпусу юридичного 
факультету, де продають пиво, що аж ніяк не сприяє ви-
хованню студентської молоді. Він запропонував також 
організовувати зустрічі працівників львівських вишів, 
щоби разом вирішувати завдання, які стоять 
перед ними, зокрема, питання виховної робо-
ти. Міський голова пообіцяв вирішити і ці пи-
тання. 

Після цього слово для оголошення пропози-
цій академії було надане її першому проректо-
рові доц. П. Куцику. Промовець зазначив, що 
колектив академії може запропонувати для за-
провадження у нашому місті низку власних нау-
кових розробок. Зокрема,  серед першочергових 
завдань академія вважає за необхідне розробити  
«Стратегію розвитку роздрібної торгівлі у Льво-
ві (до 2015 р.)». Метою дослідження є обґрун-
тування стратегічних пріоритетів та програм-
них засад розвитку сфери роздрібної торгівлі 
у контексті Стратегії соціально-економічного 
розвитку м. Львова. У цьому зв’язку, наші вчені 
бачать перед собою такі основні завдання:

проаналізувати стан розвитку роздрібної 
торгівлі у місті Лева;

розкрити її сучасні тенденції, диспропорції 
та негативні явища;

визначити пріоритети розвитку у цій сфе-
рі; 

обґрунтувати стратегічні напрями розвитку роз-
дрібної торгівлі;

оптимізувати структуру роздрібної мережі і схеми 
дислокації об’єктів торгівлі;

обґрунтувати інфраструктуру роздрібної торгівлі;
проаналізувати інституціональне забезпечення її роз-

витку;
запропонувати шляхи інвестиційно-інноваційного роз -

вит ку торгівлі в умовах її інтернаціоналізації та глобалі-
зації.

Іншою важливим питанням є розвиток у Львові сучас-
ного туристично-рекреаційного комплексу (з можливістю 
застосування досвіду польського міста Кракова). Наші на-

уковці, як зазначив проректор, могли б дослідити 
й опрацювати механізми використання історичної 
забудови у центральній частині міста, створення у 
ньому належної інфраструктури, особливості залу-
чення іноземних інвесторів тощо. У своєму виступі 
він назвав ще ряд перспективних тем, пов’язаних з 
питаннями обліку, контролю, аудиту, якості това-
рів і послуг, у виконанні яких могли б бути взаємно 
зацікавлені комерційна академія і львівська мерія. 
Він нагадав і про можливість використання наших 
лабораторій експертизи продовольчих і непродо-
вольчих товарів. Секретар, яка була присутня на за-
сіданні, занотувала ці пропозиції.

А. Садовий подякував Вченій раді за надані про-
позиції, пообіцявши їх вивчити і ще раз висловив 
надію на тіснішу співпрацю. Коли зустріч добігала 
кінця, ректор академії проф. І. Копич подарував 
високому гостю ювілейну медаль, викарбувану на 
честь 190-річчя нашої академії (фото 3). 

Другим було обговорено питання про успішність 
студентів академії за результатами зимової екзамена-
ційної сесії, про що членів Вченої ради поінформував 
перший проректор П. Куцик (інформацію доц. П. 
Куцика подаємо далі). Зазначивши, що успішність в 
академії порівняно з минулим роком зросла, він ви-
ділив і негативні моменти в роботі педагогічного ко-

лективу. Проректор назвав прізвища деяких «принципових» 
викладачів, у яких дуже погана успішність, і сказав, що це 
буде враховано під час укладання контрактів із ними. Його 
підтримав і ректор академії. «Ми не «махатимемо шабля-
ми», але будемо принциповіше ставитися до навантаження 
викладачів, щоб усунути перекоси, про які говорив Петро 
Олексійович, – попередив проф. І. Копич.

На цьому ж засіданні було затверджено на посаді ди-
ректора Інституту економіки та фінансів ЛКА доц. Т. Ге-
расименко. Насамкінець ректор привітав усіх жінок ака-
демії зі святом 8 березня, побажавши їм щастя, здоров’я, 
успіхів у роботі й житті.

Василь КУТЯНИН  
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Інформація першого проректора 
академії доц. П. Куцика про 
успішність студентів за 
результатами зимової сесії  
2009-2010 н. р.
За результатами зимової екзаме-

наційної сесії 2009-2010 навчального 
року працівники навчального відділу 
академії традиційно проаналізували 
успішність студентів денної форми 
навчання як в академії в цілому, так 
і на факультетах, спеціальностях та 
курсах. З аналізу можна зробити ви-
сновок, що успішність наших студен-
тів порівняно з минулим навчальним 
роком помітно зросла.  

Кількість «двійок» на денній фор-
мі навчання зменшилася з 16,4% до 
7,8%, що привело до поліпшення по-
казників абсолютної  успішності (Та-
блиця 2). Завдяки цьому абсолютна 
успішність в академії підвищилася з 
82,5% у 2008/2009 навчальному році 
до 91,7% у поточному, а якісна зросла 
відповідно з 51,6% до 52,2% (Табли-
ця1). Такі показники є позитивною 
тенденцією і свідчать про активіза-
цію роботи всього професорсько-
викладацького складу ЛКА.

Розглянемо успішність студен-
тів у всіх навчальних підрозділах. 
Показники абсолютної успішності 
зросли на всіх факультетах. Особли-
во хочеться відзначити факультет 
менеджменту, де показник абсолют-
ної успішності виявився найвищим і 
становить 97,6%, що на 23,3% вище, 
ніж це було торік. 

Що стосується якісної успішнос-
ті, то вона суттєво зросла в Інсти-
туті економіки та фінансів: з 51,6% 
у минулому до 62,8% у поточному 
навчальному році. Цей показник в 
Інституті – найвищий в академії. Не-
зважаючи на те, що на факультеті ме-
неджменту якісна успішність також 
зросла, проте вона є найнижчою в 
академії і становить 39,5%. Натомість 
знизилися показники якісної успіш-

ності на юридичному факультеті (на 
4,7 %) та на факультеті міжнародних 
економічних відносин (на 1,1 %).             

Слід зазначити, що показники аб-
солютної успішності поліпшилися у 
студентів усіх курсів. Найвищі вони, 
звісно ж, у студентів–маґістрів. У по-
рівнянні з минулим роком цей показ-
ник в маґістратурі зріс на 4,3% і скла-
дає 98,2%. Крім маґістратури, якісна 
успішність порівняно з торішньою 
зросла у студентів 1, 3 курсів. Най-
вищий цей показник – у магістрів 
(84,8% ), найнижчий – у спеціалістів 
(39,9%). 

Аналізуючи успішність на окремих 
спеціальностях, наведемо декілька 
прикладів, які викликають занепо-
коєння.

Найнижчими в академії є показ-

ники якісної успішності у студен-
тів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності «Мене-
джмент організацій» (0,0%). Тут із 
15 сту дентів – майбутніх менеджерів 
жоден не склав іспити тільки на «5» і 
«4». Низький названий показник та-
кож на спеціальностях: «Експертиза 
товарів та послуг» (3 курс – 17,1 %); 
«Товарознавство та комерційна ді-
яльність» («спеціалісти» – 17,9%); 
«Маркетинг» (2 курс – 24,1%).

Низька якісна успішність у сту-
дентів ОКР «спеціаліст» спеціаль-
ності «Товарознавство та комерційна 
діяльність» з предмету «Основи ко-
мерційного бізнесу» (20%), а також 
у студентів 2 курсу  спеціальності 
«Маркетинг» з предмету «Статисти-
ка» (34,5%). 
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кафедра Маркетингу §
Тут І тур було проведено 23 лю-

того 2010 р. У ньому взяли участь 
36 студентів 4-го  та 5-го курсів спе-
ціальності «Маркетинг» (фото 1). 
Особливу активність проявили сту-
денти 5 курсу ОКР «маґістр». Кон-
курсні завдання охоплювали пи-
тання з курсу «Маркетинг» та ще 7 
дисциплін маркетингового спряму-
вання. Завдання були поділені на 3 
частини: тести; теоретичні запитан-
ня, що передбачають коротку, чітку, 
однозначну відповідь; завдання на 
виявлення логічних взаємозв’язків, 
понять та задача. 

За результатами олімпіади журі 
(проф. Ю. Дайновський, доц. Л. Бук, 
доц. Н. Балук) визначило перемож-
ців: 1 місце – С. Муха, 5 курс (ма-
ґістр); 2 місце – М. Бучкевич, 5 курс 
(маґістр); 3 місце – О. Антонів, 5 курс 
(маґістр). За активну участь і отрима-
ні бали були відзначені З. Магочі та 
О. Кучер (5 курс), які  поділили 4 міс-
це, а також 5-курсниці Н. Савелюк і 
М. Смаль, котрі поділили 5 місце. У 
квітні ц. р. планується участь пере-
можців (1 і 2 місця) у ІІ турі Всеукра-
їнської олімпіади з маркетингу.

кафедра Мев §
24 лютого 2010 р. відбувся і І етап 

Всеукраїнської студентської олім-
піади з дисципліни «Міжнародна 
економіка» напряму «Міжнародні 
відносини». В олімпіаді взяли участь 
студенти 3-го і 4-го курсів спеціаль-
ності «Міжнародні економічні відно-
сини». Слід відзначити високу актив-
ність студентів 4-го курсу, які, беручи 
участь у подібному заході вже вдруге, 
сприймають його як можливість пе-
ревірити свій науковий рівень та (як 
у випадку з нашими переможцями) 

підтвердити свій рейтинг з названої 
дисципліни. 

Спеціально для олімпіади були 
розроблені завдання підвищеної 
складності, поділені на 5 частин і орі-
єнтовані на перевірку набутих сту-
дентами в процесі вивчення дисци-
пліни знань. Завдання передбачали 
розв’язок економічних моделей, по-
будову аналітичних схем механізмів 
економічних явищ та процесів і т. ін. 
За результатами І етапу журі у складі 
проф. В. Шевчука, доц. Л. Яремко, 
доц. Т. Яхно визначило переможців. 
Ними стали: 1 місце – А. Вешко (4 
курс), 2 місце – Д. Семенюк (4 курс), 
3 місце – Р. Мельник (3 курс). У квітні 
переможці братимуть участь у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди у Полтавському університеті спо-
живчої кооперації України.

кафедра інозеМної Мови §
І етап студентської олімпіади з 

англійської мови відбувся 4 березня 
2010 р. (фото 2). Він був покликаний 
визначити рівень знань студентів та 
забезпечити гідне представництво 
студентів академії у ІІ турі Всеукраїн-
ського етапу, який проводитиметься в 
Донецькому державному університе-
ті управління. Між собою змагалися 
18 студентів з найкращими знання-
ми англійської мови від факультетів 
МЕВ, товарознавчо-комерційного, 
менеджменту, юридичного й Інститу-
ту економіки та фінансів освітнього-
кваліфікаційних рівнів бакалавр, 
спеціаліст, маґістр.

Члени журі розробили для учас-
ників завдання і прозорі критерії 
оцінювання з метою виявлення їх 
потенційних можливостей, а також 
ступеня  підготованості до виконан-
ня завдань підвищеної складності. 

Конкурсні завдання за змістом були 
наближені до завдань ІІ етапу Все-
української олімпіади, охоплюючи 
питання, націлені на перевірку ан-
гломовної компетенції з 4-ох видів 
мовленнєвої діяльності:

а) «Читання» (Reading), яке по-
лягало у розумінні змісту 2 текстів, 
умінні знаходити інформацію відпо-
відно до завдання і виділяти детальну 
інформацію про осіб, факти та події; 

б) «Письмо» (Writing) як лексико-
граматичні навички (Use of English) 
– 4 завдання, що визначали вміння 
правильно використовувати лек-
сичні одиниці, розрізняти значення 
окремих лексико-граматичних оди-
ниць відповідно до контексту, ступінь 
сформованості лексико-граматичних 
навичок та засвоєння системних 
знань про мову і вміння утворювати 
різні частини мови;

в) «Аудіювання» (Listening) – 1 
текст, за яким визначали рівень сфор-
мованості навичок та вміння розумі-
ти мовлення іноземною мовою;

г) «Мовлення» (Speaking). 
За результатами олімпіади журі 

(доц. З. Данилова, доц. Д. Дубрав-
ська, ст. викл. Н. Лямзіна, ст. викл. 
Н. Зайшла, викл. О. Онуфрик, викл. 
Л. Тишик, викл. В. Наконечна) ви-
значило переможців. Серед студен-
тів освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр із різних факультетів ЛКА 
1 місце виборола Л. Артеменко (гр. 
483 факультету МЕВ). Серед студен-
тів Інституту економіки та фінансів 1 
місце посів Р. Аверчук  (гр. 663), ОКР 
маґістр. 2 місце зайняли студенти  
Д. Серпуговітін (482 гр.) і А. Яценко 
(284 гр.), а 3 місце – О. Іванишин (гр. 
181 факультету МЕВ).

Відзначимо, що на конкурсі пану-
вала доброзичлива атмосфера здоро-
вої конкуренції. Студенти продемон-
стрували активність та бажання про-
явити свої знання з англійської мови, 
отримані в стінах рідної академії.

 
Доц. Тетяна ЯХНО,  

заступник декана факультету  
МЕВ з наукової роботи    

відібрано кандидатів  
на всеукраїнську оліМпіаду 

У лютому-березні на спеціальностях факультету міжнародних 
економічних відносин відбувся І тур щорічних олімпіад, під час якого 
визначено переможців для участі у ІІ турі Всеукраїнських  
студентських олімпіад. У ньому змагатимуться найкращі  
студенти із різних ВНЗ України.  

1

2
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Презентація робіт відбувалася за 
двома напрямами прикладних до-
сліджень – з гуманітарної та еконо-
мічної тематики. Для відбору най-
кращих робіт у конкурсній комісії 
брали участь: Віктор Борщевський 
– проректор Львівського інституту 
менеджменту, Євген Матвєєв – док-
торант Інституту регіональних дослі-
джень НАНУ, Ігор Губіліт - керівник 
громадської організації «Основа», 
Любов Медвідь – виконавчий дирек-
тор Благодійного фонду ім. М. Туган-
Барановського, Ярослав Рущишин 
– випускник ЛКА а тепер відомий в 
області підприємець та меценат, ге-
неральний директор ВАТ «Троттола», 
Андрій Шіпак – заступник фінансо-
вого директора ВАТ «Іскра», Орест 
Микита – експерт Департаменту 
наукових та освітніх програм МБФ 
«Україна 3000».

В рамках заходу було проведено 
круглий стіл «Формування ефектив-
ного механізму суспільної підтримки 
інтелектуально обдарованої молоді у 
Львівській області», на якому висту-
пили Віктор Шевчук – доктор еконо-
мічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Львівської комерцій-
ної академії, Андрій Рожнятовський 
– начальник управління у справах 
сім’ї та молоді ЛОДА, а також Віктор 
Борщевський – доктор економічних 

наук, професор, проректор Львів-
ського інституту менеджменту.

За результатами проведенного 
регіонального конкурсу було визна-
чено призерів, а конкурсанти, які 
зайняли 1-ше місце у регіональних 
відбіркових етапах, стають фіналіс-
тами конкурсу «Новітній інтелект 
України» і будуть запрошені до Киє-
ва для представлення та захисту своєї 
роботи у квітні 2010 р. Переможця-
ми конкурсу в категорії досліджень 
з гуманітарної тематики цьогоріч 
стали: Ганна Небожук – Великомос-
тівська ЗОШ-ліцей (І-ша вікова ка-
тегорія); Ірина Бардин – Львівський 
державний університет внутрішніх 
справ (ІІ-га вікова категорія); Віталій 
Мельник – Львівський національний 
університет імені І. Франка (ІІІ-тя ві-

кова категорія). Варто зазначити, що 
Ірина Бардин сьогодні працює у на-
шій академії. 

У категорії економічних дослі-
джень переможцями стали: Марія 
Моравська – Бродівська гімназія 
імені І. Труша (І-ша вікова катего-
рія); Назар Голоджун – Національ-
ний університет «Львівська політех-
ніка» (ІІ-га вікова категорія); Юлія 
Гершуненко – Національний інсти-
тут стратегічних досліджень (ІІІ-тя 
вікова категорія). Дипломами ІІ і ІІІ 
ступеня нагороджено декількох сту-
дентів Львівської комерційної ака-
демії, в тому числі: Юлію Клепцову 
(Інститут економіки та фінансів) та 
Аліну Бокову (факультет міжнарод-
них економічних відносин).

Власна інформація 

новітній інтелект україни
У Львівській комерційній академії відбувся регіональний відбірковий 
етап конкурсу «Новітній інтелект України», який упродовж останніх 
декількох років організовує Міжнародний благодійний фонд «Україна 
3000», почесним членом якого є дружина екс-президента України – 
Катерина Ющенко. У стінах нашого вишу зібралися понад 50 учасників 
ІІ туру конкурсу в трьох вікових категоріях: учні старших класів шкіл, 
ліцеїв, гімназій; студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації; 
аспіранти, викладачі, дослідники-практики віком до 35 років, котрих 
було відібрано за результатами аналізу поданих робіт. 

На засіданні «круглого столу»

Урочисте відкриття конкурсу.  
Зліва направо: доц. Л. Медвідь,  
проф. В. Шевчук, О. Микита

Переможець конкурсу з гуманітарної 
тематики Ірина Бардин з майкою від 
МБФ «Україна 3000»
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Період навчання у 
Польщі та Києві став 
для мене часом багатьох 
відкриттів. Отож мені 
приємно поділитися 
своїми враженнями та 
думками зі студентами 
ЛКА. Можливо, вони 
стануть і вам у пригоді.
Нагоду навчатися у 

Вроцлаві я отримав завдяки 
співпраці між Львівською 
комерційною академією та 
Вроцлавським економіч-
ним університетом. Торік, 
у лютому, я вирушив туди 
разом з Софією Безрукою, 
Катериною Кінаш та На-
талею Горбаль. На нас че-
кало навчання англійською 
мовою поряд зі студентами 
з Франції, Чехії, Іспанії, 
Італії, Туреччини, Росії і т. 
д., згідно з європейськими 
стандартами організації на-
вчання та викладання еко-
номіки, а також пізнання 
наших сусідів – поляків – 
через життя у їхній країні та 
незабутньому гуртожитку. 

Пережито і пізнано 
чимало. Враження були 
як особистого, так і про-
фесійного характеру. Над-
звичайно цікавим було 
спілкування у цьому роз-
маїтті характерів, культур, 
мов. Здивувала відкритість, 
навіть певна дитячість ба-
гатьох наших колег. Пере-
глядаючи тепер фотографії 
з Вроцлава, насамперед по-
мічаю відкриті, радісні по-
смішки, енергію та спокій. 

Це не в останню чергу 
було пов’язано із системою 
навчання. Дисципліни та 
їхню кількість студенти 
вибирали самі. Заняття 
проходили в невимуше-
ній, вільній від примусу чи 
надлишкового контролю 
атмосфері, у діалозі між ви-
кладачами та студентами, 
проте були змістовними. 
Будь-яка думка студентів 
завжди заохочувалася. 
Багато уваги приділялося 
практичному засвоєнню 
набутих знань. Семінар-
ських занять у знайомій 
нам формі там немає. 
Опанування теоретичним 
матеріалом перевіряли або 
шляхом тестів, або через 
виконання практичних та 
індивідуальних завдань. Це 
дозволяло глибше розгля-
нути питання практичного 
застосування знань. 

Індивідуальні заняття 
носили дослідницький 
характер. При їх виконан-
ні важливим була само-
стійність студента, а не 
обсяг. Рівень забезпечення 
навчання у них високий, 

починаючи від викладен-
ня лекцій та завдань на 
інтернет-сторінках викла-
дачів, електронного бібліо-
течного каталогу і системи 
замовлення книг через 
інтернет і закінчуючи на-
явністю проекторів майже 
в усіх аудиторіях. Загалом, 
навчальний процес спри-
яв розвитку у студентів 
власного мислення. Від-
чувалася хороша фінансова 
підтримка й незалежність 
викладачів. Хоча конкретні 
обставини навчання , як 
завжди, визначали їхні осо-
бисті якості.

Вроцлавський досвід 
спонукав мене продо-
вжити економічну освіту 
за західними стандартами 
якості. Мій вибір випав на 
Київську школу економі-
ки – дворічну маґістерську 
програму з викладанням 
англійською мовою. Під 
час навчання я зрозумів, 
як організоване навчання 
у США та чому США є 
найбільшою економічною 
потугою світу. Запорука 
їхнього успіху – праця та 
система, в якій вона заохо-
чується. Праця є основним 
фактором професійного 
та кар’єрного зростання. 
Саме наполегливість лю-
дини, її якості і визначають 
результати. 

Іноді здається, що на-
пружений темп навчання 
вже витримати неможливо. 
Та з часом приходить усві-
домлення, що лише так 
можна досягти справжньо-
го розуміння економіки і 
ґрунтовних знань. Тільки 
так досягається реальна 
оцінка здібностей і вмінь 
людини. Тільки так заслу-
говується право в подаль-
шому ухвалювати рішення 
та брати активну участь в 
житті суспільства. Досвід 
життя за правилами, згідно 
з якими твоє майбутнє в 
основному залежить від 
твого розуму й наполе-
гливості, дуже впливає на 
світогляд. Навчаючись за 
західними стандартами, 
починаєш ясніше розуміти, 
що для того, аби відчувати 
себе комфортно, реалізу-
вати себе і вийти на вищий 
рівень стосунків з людьми, 
необхідно бути у своїй 
справі професіоналом.  

Навіть нетривале на-
вчання за кордоном істот-
но змінює особу. Пізнання 
людей з іншим стилем 
викладання та організації 
впливає на дорослішання 
студента, відкриття в собі 
нових прагнень, більшої 
свободи та впевненості у 
власних силах. Такі зміни 
важко передбачити, їх тре-

ба пережити. І не варто за-
бувати, що випробування, 
труднощі дають шанс на-
вчитися, перебороти свою 
слабкість. 

Склалося так, що Укра-
їна відстає від провідних 
країн світу у розвитку еко-
номіки та організації сус-
пільства. А це об’єктивно 
впливає і на розвиток 
економічної освіти та на-
уки. Тому економічним 
знанням та системі органі-
зації необхідно вчитися у 
тих країн, що вже пройшли 
ті етапи розвитку, на яких 
нині знаходимося ми. 

Наша академія співп-
рацює із навчальними 
закладами Європи, і по-
трапити туди на навчання 
цілком реально. До того ж, 
існують чисельні коротко-
термінові програми, літні 
школи. Відзначу, що часто 
з’являється  і нагода для 
покриття більшої частини 
ваших видатків. Для пошу-
ку інформації слід активно 
використовувати інтернет. 
Якщо у вас немає можли-
вості навчатись за кордо-
ном, то працюйте тут і за-
раз. Зростайте професійно, 
обов’язково вивчайте іно-
земну мову, щоб вільно ви-
словлювати думки, шукай-
те своє коло спілкування, 
удосконалюйте навички 
управління часом, осмис-
люйте свій досвід. І попри 
всі труднощі ваші старання 
будуть винагородженні.

Наостанок, хотів би 
підбадьорити тих, хто сум-
нівається у своїх профе-
сійних знаннях чи знанні 
іноземної. Сам факт, що ви 
хочете розвиватись, озна-
чає, що ви маєте потенціал 
для того, аби реалізувати це 
бажання. Просто необхід-
но почати робити те, чого  
прагнете. Якщо ви сумлін-
но навчаєтеся в академії, 
то будете гідно виглядати 
і серед студентів інших 
країн. У нас працює багато 
чудових викладачів, які 
прагнуть навчити,  дають 
добрі знання, закладаючи 
міцний фундамент для ва-
шого подальшого розвитку.

Студентська пора минає 
швидко. Але саме вона є 
визначальною у формуван-
ні нашого світогляду, на-
шого життя. Використайте 
ж максимально можливість 
отримати освіту, поки має-
те для цього час і підтримку 
рідних!

Ростислав АВЕРЧУК, 
студент маґістратури 

ЛКА зі спеціальності  
«Фінанси»

освіта за західниМи стандартаМи
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«Христос Воскрес!» - 
«Воістину Воскрес!» 
Слова, якими ми, 
здається, споконвіку 
вітаємо один одного. 
Привітні, святково 
вдягнені люди, освячені 
писанки, крашанки і 
паски в кошиках, гаївки 
та маївки, чарівний 
подих весни – все це 
створює незабутню, 
чисту та приємну 
атмосферу Великодня. 
З усіх великих празни-

ків церковного року най-
давніший і найрадісніший 
– світлий празник Хрис-
тового Воскресіння. Окрім 
того, у наших богослужбо-
вих кни гах він має такі на-
зви: Свята й велика неділя 
Пасхи, День святої Пасхи, 
або Свята Пасха. Наш на-
род на означення цього 
празника вживає також 
слово «Великдень», тобто 
Великий День. Слово «пас-
ха» походить з єврейського 
«песах», що значить «пере-
хід», «вихід».  Першу Пасху 
святкували давні іудеї за 
1500 років до Різдва Хрис-
тового на ознаменування 
виходу ізраїльтян з єгипет-
ської неволі під проводом 
пророка Мойсея. Слово 
«пасха» у євреїв означало 
ще ягня, якого заколювали 
на Пасху, а також сам день 
свята.   

Для апостолів і перших 
християн ПАСХА стала 
символом переходу Ісуса 
Христа від смерті до життя. 
Саме в дні святкування єв-
рейської Пасхи Його було 
видано і страчено. На зна-
менитій картині Леонардо 
да Вінчі «Таємна Вечеря» 
бачимо, що Христос та 
його учні святкували Пасху, 
тобто, повинні були їсти і 

символічне жертовне ягня. 
Але те, що зробив Хрис-
тос, просто спантеличило 
їх. Він дав Апостолам хліб 
і сказав: «Їжте, це – тіло 
Моє», а по тому дав чашу 
з вином і сказав: «Пийте, 
це – Кров Моя, яку Я про-
ливаю за вас». Цим він ото-
тожнив себе зі старозавіт-
нім  ягням. 

Апостоли й перші хрис-
тияни святкували свою 
Пасху разом з євреями. І 
не радісну, а сумну та з по-
стом, бо вона була для них 
річницею Христових мук і 
смерті. Пасхальний агнець 
євреїв став для християн 
прообразом Ісуса, Який, 
наче невинне ягня, при-
ніс себе в жертву за гріхи 
цілого світу. Звідси в бого-
служенні його називають 
пасхальним ягням або ко-
ротко Пасхою. У II ст. ра-
зом із хресною (сумною) 
Пасхою починає побутува-
ти і радісна Пасха на честь 
Христового Воскресіння, 
яку святкували у неділю 
після єврейської Пасхи. 

Через подвій не святку-
вання хресної та воскрес-
ної Пасхи між християнами 
почалася дискусія про день 
святкування. Суперечки 
припинив у 325 р. Собор 
у Нікеї. Він постановив, 
що всі християни мають 
святкувати празник Пасхи 
в один день: що не можна 
йти за єврейським звичаєм, 
а святкувати Пасху як свя-
то Воскресіння Христово-
го, окремо від юдейської, у 
першу неділю після повно-
го місяця, наступного за 
березневим рівноденням, 
та, щоб ніколи християн-
ська Пасха не передувала 
або співпадала з єврей-
ською. У IV-V ст. празник 
продовжили з одно го дня 
на цілий тиждень, який на-
зивають «світлим тижнем». 

Празник Христового Во-
скресіння багатий не лише 
на величні богослуження, 
а й на прегарні церковно-
обрядові й народні звичаї. 
Візьмемо, для прикладу, 
звичай благословляти їжу. 
Після довгого посту свя-
та Церква дозволяє всяку 
їду, аби разом з духовною 
радістю під час свят віря-
ни відчували і радість від 
земних дарів. Шкаралупу 
зі свячених яєць, криш-
ки чи кістки не вики дали 
на сміття, а закопували в 
городі або на полі, «щоб і 
землі дати свяченого». 

З благословенням велико-
дніх пасок Церква пов’язує і 
кра шанки та писанки. Як із 

мертвої шкара лупи яйця на-
роджується нове життя, так і 
Ісус Христос вийшов із гро-
бу до нового життя. Червона 
крашанка є символом нашо-
го спасення через Його кров. 
Особливим виявом велико-
дньої радости стали гаївки. 
Вони є прикладом ранньої 
культури наших прапраді-
дів, високомистецькими 
поетичними творами, іс-
торичним документом про 
життя, ідеали, психологію, 
віру та вірування, розуміння 
природи, прагнення до піз-
нання явищ природи наших 
пращурів. 

Все це свідчить про гли-
боку віру, любов до свого 
обряду, славні традиції, 
побудовані на незапере-
чному доказі Христового 
Воскресіння. Коли фарисеї 
і книжники домагалися від 
Христа знаку, що Він Бо-
жий Син, то Він їм відпо-
вів, що не дістануть іншо-
го знаку, як знак пророка 
Йони: «Як Йона був у нутрі 
кита три дні і три ночі, так 
буде Син Чоловічий у лоні 
землі три дні і три ночі» 
(Мат. 12, 40). І третього 
дня по Його смерті настало 
світле Воскресіння – фун-
дамент нашої віри. 

Христове Воскресін-
ня – це запорука і нашого 
воскресіння. Як воскрес 
Христос, так і ми колись 
воскреснемо до нового, 
світлого й вічного життя. 
Сам Христос запевняє нас 
про це: «Бо надходить час, 
коли всі, хто в гробах, по-
чують голос Сина Божого. 
І вийдуть ті, що чинили до-
бро, на воскресіння життя. 
А ті, що зло чинили, — во-
скреснуть на суд... Така бо 
воля мого Отця, щоб ко-
жен, хто Сина бачить і ві-
рує в Нього, жив життям 
вічним, і щоб я воскресив 
його останнього дня» (Іван 
5, 28-29 і 6,40).

Нехай же благословення 
Воскреслого Христа щедро 
зіллється на нас і наші ро-
дини, а радість небес не-
хай сповнить серця наші, 
для того, щоб кожен з нас 
міг звістити усім людям 
звістку, яка впродовж віків 
підбадьорює людство і дає 
йому непереможну силу та 
впевненість у майбутньо-
му!

о. Роман ДОВГАНЬ, 
студентський капелан 
Львівської комерційної 

академії

що означає для християн пасха?

Ректор ЛКА проф. І. Копич несе хрест під час Хресної хо ди, 
що відбулася у дні Великого посту, 7 березня ц. р. Для кожного 
християнина Великий піст – це час духовної боротьби, у якій 
беруть участь душа і тіло, час, коли ми в особливий спосіб 
готуємо себе до зустрічі з воскреслим Христом.
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20 років тому при 
владі в державі під 
назвою СРСР ще була 
компартія. Щоправда, 
її монопольне 
становище вже не було 
таким непохитним, 
як раніше. На сцену 
політичної боротьби 
вийшов Народний рух 
України. Під впливом 
його національно-
демократичних 
ідей розпочалася 
доба національного 
відродження, 
з’являлися патріотичні 
молодіжні організації. 
Найактивнішою з 
них у Львові стало 
Студентське братство, 
осередок якого 13 січня 
1990 р. засновано і в 
нашій академії. 
А 13 січня ц. р., якраз 

на Маланки, у стінах 
Alma Mater зібралися ті, 
хто створив ту бунтарську 
організацію, яка восени 
1990 р. разом із київськими 
спудеями в результаті голо-
дування у Києві домоглася 
відставки прем’єра України 
комуніста Віталія Масола. 
З нагоди ювілею у коридорі 
головного корпусу було 
розгорнуто пересувну ви-
ставку, а зі сцени актової 
зали своїми спогадами по-
ділилися проректор ЛКА 
проф. Степан Гелей, випус-
кник академії Тарас Хома, 
проф. Іван Галик, доценти 
Микола Беднарчук і Орест 
Шумський та інші учас-
ники братства. Виступили 
також колишній голова 
Студентського братства м. 
Львова Маркіян Іващишин 
і, звісно,  голова Студент-
ського братства нашого 
вишу Ярослав Рущишин, 
інтерв’ю якого пропонуємо 
увазі читачів «СМ».

– кожному громад-
ському рухові, як відо-
мо, передують причини 
і привід. що послужило 
приводом до створення 
студентського братства в 
академії?

– Наскільки я пам’ятаю, 
основним приводом 
була акція одноденного 
голодування на знак со-
лідарності зі студентами, 
які виступили 1989 р. у 
столиці Китаю, на площі 
Тяньаньмень. Це – перша 
акція, одним з організа-
торів якої у колишньому 
Львівському торговельно-
економічному інституті  

(ЛТЕІ) був і я. Після цього 
у нас і виникла думка ство-
рити організацію, на яку 
можна було б опертися. 
Доти я не раз стояв перед 
входом до академії один 
із плакатами і мені нікому 
навіть було допомогти. І 
тоді я зрозумів, що ми ні-
чого не зможемо зробити 
без такої організації. 

– дійшли до цього самі, 
чи вам хтось підказав цю 
ідею?

– Рішення визріло 
якось зсередини. До речі, 
ще поштовхом до цього 
послужив перший вертеп. 
Засновниками Студент-
ського братства стали 
власне учасники цього 
вертепу. Тарас Хома був 
Жидом, Ромко Федишин 
– Смертю, Орест Бобро-
вич був Іродом… Дівчата, 
які співали, теж увійшли 
до братства. Тобто, ідея 
зародилася фактично за-
вдяки нашій художній са-
модіяльності. 

– якщо я правильно 
зрозумів, ви поставили 

за мету через культурно-
освітницьку роботу пере-
йти до проголошення по-
літичних лозунгів.

– Так. Але нічого уні-
кального у цьому не було. 
Ми всі розпочинали з 
товариства української 
мови і культурологічного 
розвитку. А далі, оскільки 
молодь радикальніша, 
ніж старше покоління, ми 
відразу ж почали вислов-
лювалися за незалежність 
України. Це була наша 
основна політична мета, 
яка, до слова, відрізняла 
Студентське братство від 
Товариства Лева, СУМу 
та інших організацій. Але 
цю мету ми поставили вже 
тоді, коли створили Брат-
ство. А спочатку проводи-
ли культурологічні заходи. 

– а які економічні по-
гляди були у членів брат-
ства із лтеі?

– Знаєте, якщо наших 
фізиків, хіміків, математи-
ків високо цінували у світі, 
то економіка у нас була 
перекинута з ніг на голо-

ву. Це була соціалістична 
економіка. Вона не була, 
як говорив академік Амо-
сов, «біологічною», тобто 
прородною. Мені довело-
ся пізніше навчатися ще у 
Києво-Могилянській ака-
демії, де економічна освіта 
кардинально відрізнялася. 
Єдине, що вдалося взя-
ти у нашій академії – це 
бухгалтерський облік, що 
дало мені змогу працювати 
за фахом відразу ж після 
інституту. Я закінчив ЛТЕІ 
у 1993 р. саме за цією спе-
ціальністю і був на голову 
вищий порівняно з інши-
ми молодими спеціаліс-
тами. 

Однак члени Студент-
ського братства відвідува-
ли курси, що їх провадив 
Віктор Пинзеник, який 
викладав у Львівському 
університеті. Ці курси пе-
ревернули все з голови на 
ноги. Ми почали мислити 
по-іншому, і нарешті я 
зрозумів, що мені потріб-
но ще десь учитися. І всі 
відвідувачі курсів стали 
зараз доволі успішними 
підприємцями, поступово 
побудувавши власний біз-
нес. Вони не захоплювали 
якогось великого май-
на, не брали участь у тій 
страшній «прихватизації», 
зате зберегли добре ім’я і 
повагу до себе. Я для при-
кладу, веду справи без жод-
них гарантій. Кияни мене 
чомусь називають галиць-
ким олігархом. Ми стали 
першим в Україні експор-
тером одягу до Європи, 
але це не означає, що ми 
маємо такі шалені прибут-
ки, які дає газова, нафтова 
труба чи інші монополії! 

– чи відчували ви тиск 
або погрози викладачів за 
ваші акції?

– Тут на виставці, ви 
можете побачити інструк-
цію голодувальникові. 
Так от, її ми друкували на 
першому поверсі разом 
із нашими викладачами. 
Безпосередньо вони сто-
яли ніби осторонь, але 
підтримку з їхнього боку 
ми відчували. Хоча були й 
інші випадки. Особливо 
зненавиділи мене деякі 
російськомовні викладачі, 
коли ми запроваджували в 
інституті українську мову. 
Дуже не подобалося це 
чомусь і комсомольським 
активістам.

Закінчення на стор.  9

Я. Рущишин: 

«Ми залишилися  
такі ж революційні»



Закінчення.  
Початок на стор. 8

– а як ставилися до 
вашої громадської роботи 
ваші батьки?

– О! Вони дуже пере-
живали і просили: «Не 
пхайся, не лізь!». Хоча я 
їм просто нічого про це не 
розповідав. А батько мені 
якось крадькома відривав 
увечері тризуб із портфе-
ля. Той тризуб, з яким я 
першим прийшов на за-
няття. 

– ви, Маркіян іва-
щишин та інші члени 

студентського братства 
згодом брали участь і в 
помаранчевій революції. 
чи не помінялося ваше 
ставлення до тих подій, і 
ваш настрій тепер?

– Ми залишилися на-
стільки ж радикальні і 
революційні. Керівництво 
тих політичних організа-
цій, до яких ми нині нале-
жимо, не дуже це толерує. 
Через це нас потихенько 
«прибрали» з телебачення 
та з інших ЗМІ. Гадаю, що 
не назавжди. Нам просто 
потрібно «віддихатися» 

після подій 2004 р. на 
Майдані, на який ми ви-
тратили мільйони! Адже 
Помаранчеву революцію 
фінансували не за амери-
канські гроші. Її фінан-
сували люди, які сидять 
сьогодні у вашій залі, 
включно зі мною. Ми від-
правляли людей до Києва, 
поселяли їх там у наших 
приміщеннях, годували, 
робили ротації і т. ін. 

Ми ніскілечки не змі-
нилися. Наші цінності 
залишилися такими ж, а 
саме: слово повинне бути 

носієм правди; людська 
душа – це власність, якою 
не торгують; велика пова-
га до всіх громадян Украї-
ни, незалежно від того, на 
якому щаблі вони перебу-
вають. Можливо, нам ще 
треба набратися досвіду. 
Але я вважаю, що полі-
тична діяльність останніх 
років вже збагатила мене 
тим неоціненним досві-
дом, який я зможу вико-
ристати в майбутньому. 

 
Спілкувався  

Валерій ПОДОЛИННИЙ

9ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

«Геть Табачника!!!» Ці 
слова стали головним гаслом 
мітингу протесту львівських 
студентів і представників 
патріотичних сил Львівщини 
проти призначення міністром 
освіти і науки України 
відомого українофобськими 
висловлюваннями та намірами 
звести нанівець систему 
незалежного оцінювання знань 
Д. Табачника. У мітингу, який 
відбувся 17 березня ц. р.,  взяли 
участь понад 500 студентів 
комерційної академії.  
Особисто я напередодні роздавала 

листівки в гуртожитках, в яких пові-
домлялося про час та місце збору ко-
лони. І мені було соромно, коли деякі 
студенти запитували чи ставитимуть 
їм «н» за пропущені пари а, коли я ка-
зала «так», обурено хитали головами. 
Де наша національна самосвідомість, 
де  бажання брати участь в житті сус-
пільства, де природне прагнення до 
справедливості?! 

10-та ранку… До головного корпусу 
академії підходили все нові учасники 
нашої акції. Дехто дивився на нашу 
схвильовану юрбу з насмішкою. Але 
знайшлося багато тих, кому не було 
байдуже. Понад півтисячі студентів 
організовано рушили до будинку об-
ласної ради. На чолі шеренги йшли 
члени Студентського профкому та 
Студентського уряду ЛКА (на фото). 
Духом  патріотизму і протесту, здава-
лося, наскрізь просякло повітря. 

Дорогою до нас приєдналися ко-
леги з медуніверситету та університе-
ту ветеринарної медицини. Нас стало 
більше. На площі перед облрадою зі-
бралися студенти із інших вишів та 
національно-патріотичних органі-
зацій (всього близько 5 тисяч осіб). 
Учасники мітингу тримали плакати, 
на яких було написано: «Чорт з таба-
керки», «Учора крав картини, завтра 
– душу України», «Табачник – це 
клоун, казнокрад і музейний злодій. 
Б. Колесніков».  

Чим був цей мітинг для студент-
ства – способом прогуляти пари і по-
глянути «а шо воно таке» чи спосіб 
самовираження, болючий крик душі, 
прагнення до змін, розуміння того, 

що коїться за межами барів, диско-
тек, магазинів? Гадаю, що переваж-
на більшість із нас просто не зможе 
змиритися з думкою, що чи не най-
важливішу сферу державної політики 
віддано особі, яка свідомо, відверто й 
системно виступає проти єдиної дер-
жавної української мови, нашої на-
ціональної історії та соборності; кри-
тикує чи не найбільший суспільний 
набуток останніх років – зовнішнє 
незалежне оцінювання, що дає змо-
гу мільйонам дітей вступати до ВНЗ 
України лише завдяки міцним зна-
нням та здібностям. 

Отож ми стали частинкою нехай 
маленької, але історії. І, щонайваж-
ливіше, ми знаємо, навіщо потрібна 
була потрібна ця акція, і чого ми хо-
чемо. 

КСЕНЯ,  
студентка Львівської  
комерційної академії 

студенти не хотять табачника

Із досвіду побитого політолога:– Якщо ви говорите, що вам по-
добається міністр освіти Табач-
ник, то це не значить, що студен-
там сподобається ваша пика.

Двоє студентів-випускників 
чекають свого колегу, який пішов 
влаштовуватися на державну 
службу.

– Прикинь, сьогодні Сірий ви-
ставляє, – задоволено каже один.– Не радій. Може, ще не ві-
зьмуть? – сумнівається інший.– Такого фахівця обов’язково 
візьмуть!

Нарешті підходить похнюпле-
ний Сергій.– Що, спеціальність не піді-
йшла?! – питаються друзі.– Спеціальність підійшла, але 
вони з’ясували, що диплом у мене 
не куплений.  

Студенти академії прямують на мітинг до облради

«Ми залишилися такі ж революційні»



10 З РІДНОЇ СПАДщИНИ

Урочисту академію, присвячену 
цій знаменній даті, вступним словом 
відкрив проректор ЛКА проф. С. Ге-
лей (фото 1). Він акцентував увагу на 
неоціненній ролі та значенні життя 
і творчості Кобзаря у пробудженні 
національної самосвідомості україн-
ської нації, їх вплив на весь подаль-
ший хід вітчизняної історії та віднов-
лення нашої державності. Без гнівно-
го і справедливого, а нерідко гіркого і 
докірливого слова поета, шанованого 
в усіх без винятку куточках України, 
самостійну Українську державу важ-
ко було б собі уявити.

Народна хорова капела Львівської 
комерційної академії «Мрія» виконує  
пророчий Шевченків «Заповіт». Всі, 
хто прийшов на урочистості, слухали 
його стоячи. Цікаву доповідь про твор-
чість Т. Г. Шевченка виголосив  доктор 
філологічних наук професор Львів-
ського національного університету ім. 
І. Франка Любомир Сеник. У своєму 
виступі він розповів, який розвиток 
дістала тема зневаженої людської гід-
ності та опору кривдникам простого 
народу і загарбникам у безсмертних 
творах великого Кобзаря. Провідний 
спеціаліст ректорату Галина Вусик під-
несла зворушеному гостю букет весня-
них квітів (фото 2).    

А тим часом на сцену вийшла сту-
дентка гр. 1313 Інституту економіки 
та фінансів (далі ІЕФ – В. П.) Мар-
та Юзьків, яка прочитала вірш «Іду 
душею до Тараса». Вслід за нею ви-
ступив Заслужений артист України 
співак Володимир Кудовба. У його 
виконанні пролунали українська на-
родна пісня «Дивлюсь я на небо» та 
уривок з кантати «Лічу в неволі…» 

(слова Т. Шеченка, музика Д. Січин-
ського). 

По тому твір Т. Шевченка «Осії. Глава 
XIV» прочитала студентка гр. 463 ІЕФ 
Оксана Чухрай. Вона вийшла на сцену 
босоніж, перевтілившись у звичайну 
дівчину-кріпачку Шевченкових часів 
(фото 3). Слова великого поета лилися 
з її уст якось особливо натхненно і па-
тетично.

Звісно, жодне Шевченківське свя-
то не обходиться без українських пі-
сень, складених на слова Кобзаря. 
Їх у нашій академії охоче співають 
учасники народної хорової капели 
«Мрія», яка не раз виконувала їх у різ-
них країнах світу. Цього разу «Мрія» 
з притаманною їй високою май-
стерністю виконала  «Думи мої…» та 
українську народну пісню «Якби мені 
черевики» (обидві – в обробці Є. Ко-
зака); «Сонце заходить» композитора 
І. Іконника; «Тече вода в синє море» 
Б. Лятошинського; «Над дніпровою 
сагою» С. Стельмащука та інші.

Хорові номери «Мрії» поєднува-
лися із сольним співом та виступа-
ми читців. Зокрема, соліст Степан 
Вольський виконав пісню Я. Орлова 
«Бандуристе, орле сизий!», студент-
ка гр. 1331 ІЕФ Катерина Возіянова 
читала поезії Т. Шевченка (фото 4), 
а учасниця хору доц. Марія Флейчук 
– видатної поетеси сучасності Л. Кос-
тенко. Закінчилася урочиста академія 
з нагоди 196-річчя з дня народження 
геніального українського поета і ху-
дожника Т. Шевченка піснею «Реве та 
стогне Дніпр широкий» в обробці А. 
Авдієвського. Її  разом з хоровою ка-
пелою ЛКА співали присутні в залі.

Валерій ПОДОЛИННИЙ

паМ’ятайМо, що казав тарас!

Шевченківські дні – одне з тих незабутніх свят, яке щороку надзвичайно 
врочисто відзначають у нашій академії. Не став винятком і рік 2010-й. 
15 березня у актовій залі ЛКА зібралися студенти й викладачі, аспіранти 
і співробітники вишу, щоб відзначити 196-ту річницю від дня народження 
Т. Г. Шевченка – найяскравішого виразника споконвічних прагнень 
українства до волі й незалежності. 

1

2

3

4



Весна – пора кохання. Для 
багатьох студентів академії 
вона настала ще 14 лютого, у 
день Св. Валентина, який нині 
здобув широку популярність 
серед молоді. Проте це свято, 
принаймні в Україні, з’явилося 
не так давно. А чи відзначали 
і як відзначали наші студенти 
день усіх закоханих раніше? Про 
це «Студентському меридіану» 
люб’язно розповіла заступник 
директора Інституту економіки 
та фінансів доц. С. Гринкевич.

– світлано степанівно! для по-
чатку хотілося б знати ваше ставлен-
ня до дня св. валентина. чи варто 
його святкувати?

– Проблема кохання завжди ціка-
вила людей, особливо молодих. Про 
кохання писали вірші, складали піс-
ні, увіковічнювали його в скульпту-
рах. Якщо вже склалася така традиція 
святкувати день закоханих, то чому 
б ні? Про Св. Валентина відомо, що 
він був священиком і таємно вінчав 
закоханих, давав їм Боже благосло-
вення. Отож я вважаю, що це свято 
потрібне.

– коли ви навчалися в академії, 
така традиція вже була?

– Не можу сказати, що тоді це свя-
то активно відзначали, але на початку 
90-х років минулого століття воно 
вже зароджувалося. 

– а в чому це проявлялося?
– Вперше про День Св. Валентина 

я почула на 3 курсі. Хтось зі студентів 
сказав, що є таке свято, і запропо-
нував його відсвяткувати. Ми ще до-
бре й не знали, звідки воно бере свій 
початок, у чому його сутність, але 
вся наша група охоче відгукнулася 
на пропозицію і подалася до Стрий-
ського парку. Той день ми відзначали 
колективно в кафе «Либідь». Чисто 
символічно замовили спиртне, гарячі 
канапки та кури – все, що тоді могли 
запропонувати заклади громадського 
харчування.

– скромно. та все ж студенти тоді 
закохувалися, як і тепер. 

– Безумовно. Мені видається, що 
на кохання час не впливає. Але ніщо 
так не налаштовує на нього, як розку-
та атмосфера щасливої студентської 
пори.

– а чи багато студентів вашого 
курсу пов’язали свої долі?

– З нашого потоку (а це – 120 осіб) 
вийшло 4 подружній пари. Мій чо-

ловік також навчався у паралельній 
групі. Ми закохалися один в одного 
на 2-му курсі, а на 4-му – одружили-
ся. Тепер маємо двох діточок. Решта 
пар, наскільки мені відомо, теж не 
розпалися. 

– сьогодні студенти часто зна-
йомляться і освідчуються в інтернеті. 
де і як проводили свій час закохані 
тоді? 

– Закохані завжди знайдуть місце, 
де провести час. От хіба що Інтернет-
клубів тоді не було. Зате ми дуже 
часто їздили групами відпочивати, 
особливо в Карпати. Сьогодні пита-
єш четвертокурсників чи їздили вони 
разом відпочивати і чуєш: «Одного 
разу – на екватор» (святкування 2,5 
років навчання – І. С.). А я дуже час-
то згадую наші захоплюючі подорожі 
в гори. Ми їздили туди великими 
компаніями по 5-6 разів на рік! Це 
нас згуртовувало, хтось знаходив там 
собі пасію. Той дружній дух студент-
ства живе в моїй душі дотепер.  

– а що дарували один одному?
– Та відтоді суттєво ніби нічого не 

змінилося. Як і тепер дарували один 
одному квіти, цукерки, парфуми. 
Сердечок, щоправда, не було. А на 
4-му курсі наші хлопці вирішили, що 
дівчата мають бути добрі господині, 
і піднесли кожній по… вінику! Отож 
ми не знали, як іти з ними додому, і 

куди ті дарунки заховати (сміється). 
Ще пригадую, як на 4-му курсі ми 
пожартували з одним своїм одно-
курсником, намалювавши помадою 
на вітровому склі його авта сердечко. 
А потім цілий місяць дівчата його 
дражнили: «І хто це міг тобі зроби-
ти?». Прикметно, що через тиждень 
те скло розбив камінець. І саме в тому 
місці де було намальоване сердечко. 
Остання пригода на тривалий час 
стала ще однією темою для розмов. 

– але кохання може мати і вельми 
приємні, і недобрі наслідки. чого на 
вашу думку у ньому більше? 

– Важко відповісти на це питання 
однозначно. Приємне так просто не 
приходить і повинно пройти якісь 
складні етапи. Звісно, кохання може 
як стимулювати навчатися, так і від-
бивати потяг до навчання. Але я вва-
жаю: немає виправдання тому, хто не 
розуміє, що таке кохання, і розівчив-
ся відчувати прекрасне. Легке воно 
чи важке, але відчути його потрібно 
обов’язково. 

– визначень кохання є безліч. яке 
визначення цьому почуттю дали б ви?

– Кохання – це потяг душі, сенс 
життя, те, без чого неможливо було б 
уявити існування людства, те, заради 
чого варто жити. 

Спілкувався Іван СТОРОННІЙ
Закінчення теми на стор. 12 
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іванна, студентка 4-го курсу 
спеціальності «фінанси та кредит»

– Святкування дня Св. Валентина 
розпочалося для мене ще 13 лютого. 
Я ходила на дискотеку з моїм хлоп-
цем. А в неділю він запросив мене до 
кінотеатру ім. Довженка у Львові, де 
ми переглянули фільм «День Свято-
го Валентина». Це романтична ме-
лодрама. У ній режиссер дуже цікаво 
поєднав всі види кохання: і хлопця 
до дівчини, і батьківське кохання, 
і матері до сина, і в шкільні роки, і 
в старшому віці. Стрічка була дуже 
цікава. 

Мій хлопець був єдиний, хто на-
писав мені валентинку. Він – ко-
лишній мій однокласник. Після 
фільму він запросив мене на роман-
тичну вечерю і подарував мені вели-
кий букет троянд, цукерки «Рафае-
ло» і сережки. Я ж подарувала йому 
пояс та іграшку – сердечко з двома 
мишками. 

Вважаю, що день Св. Валентина 
аж ніяк не зайве свято в календа-
рі. Воно дуже навіть необхідне, бо 
зближує, поєднує  людей. Це один із 
тих днів, коли вони можуть більше 
приділити уваги один одному, по-
бути разом, відверто сказати про свої 

почуття. Якщо люди зустрічаються 
і кохають один одного, значить це 
свято потрібне. 

Марек, студент 4-го курсу 
спеціальності «фінанси та кредит» 
(іеф)

– На мою думку це свято справді 
потрібне. Для студентів, які мають 
другу половинку, це чудовий день, 
коли вони удвох можуть посидіти 
у романтичному тихому куточку, 
погомоніти про свої стосунки. А 
якщо хтось такої половинки не 
має, значить, її треба шукати. Са-
мому аж ніяк не можна залиша-
тися. Поштою мені цього року не 
надійшло нічого. Але іншим моїм 
знайомим валентинки присилали. 
Адже скриньки були розставлені 
скрізь: і в навчальних корпусах, і в 
гуртожитках. 

Мене дівчата вітали, надсилаючи 
SMS мобільним телефоном. Всього я 
отримав 15 таких SMS-повідомлень. 
Я, звісно, також вітав дівчат із днем 
Св. Валентина. Однак коханої ді-
вчини у мене сьогодні просто немає. 
Тому ми відзначали цей день компа-
нією на дискотеці у клубі «Пікассо». 

аліна, студентка маґістратури 
факультету міжнародних 
економічних відносин

– День Св. Валентина – не ре-
лігійне свято, а комерційна акція, 
спеціально вигадана маркетологами, 
щоб заробити якнайбільше грошей. 
Всім відомо, що перед святами різко 
зростають продажі солодощів, кос-
метики, білизни і т. д. І маркетологи 
спритно використали історичний 
факти про діяння Св. Валентина, 
який таємно вінчав закоханих. Саме 
тому після Другої світової війни це 
свято стали широко відзначати у 

світі. Так думаю не лише я, а й один 
наш викладач з маркетингу.

Я визнаю лише релігійні христи-
янські свята, а такі як день Св. Ва-
лентина чи 8-ме Березня не святкую. 
Тим паче, що вони припали на піст. 
Хоча хлопці, з якими я зустрічалася, 
дарували мені подарунки. І раніше, 
бувало, я ходила відзначати з ними 
день закоханих, вітала друзів елек-
тронною поштою. Та й цьогоріч 
привітала свого хлопця, котрий пе-
ребуває за кордоном, за допомогою 
програми «Skype» через Інтернет. А 
валентинок мені вже ніхто не пише. 

вікторія, студентка магістратури 
факультету Мев 

– Я зовсім не вважаю свято всіх 
закоханих зайвим. Воно потрібне 
для того, щоб висловити свої по-
чуття, показати як ти ставишся до 
людини, яку кохаєш або поважаєш. 
У мене також є коханий. Він, звісно, 
зробив мені подарунок, але цього 
року святкування цього дня у нас 
відбувалося скромно. Напередодні 
ми посварилися, і він прийшов при-
вітати мене додому. Тож на день Св. 
Валентина ми помирилися. 

Решта хлопців вітали мене SMS-
ками та через Інтернет – у нас бо 
зараз інформаційне суспільство! Від 
листівок молодь помалу відмовля-
ється. Вона все частіше знаходить 
кохання, спілкуючись в чатах. У 
мене є друг-німець, який позна-
йомився зі своєю подругою з Індії 
через Інтернет. Вони зустрічаються 
4 роки і планують одружитися. Є та-
кож інші знайомі з різних країн, які 
таким чином познайомилися і вже 
одружилися. Якщо між людьми ви-
никає справжнє кохання, то з часом 
вони стають все ближчими навіть на 
відстані.   

сума коштів, сплачених платником податку на користь 
закладів освіти за навчання як самого громадянина, 
так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення 

(не більше 940 грн. у розрахунку за кожний повний або 
неповний місяць навчання); сума витрат на сплату 

за власний рахунок страхових внесків, страхових 
премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, 

недержавному пенсійному фондові, установі банку за 
договорами довгострокового страхування життя, 

недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним 
контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також 

внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, 
на пенсійні вклади як самого громадянина ( не більше 

940 грн. у розрахунку за кожен місяць), так і члена його 
сім’ї першого ступеня споріднення (не більше 470 грн.); 
частина суми процентів за іпотечним кредитом;  суми 

витрат із штучного запліднення; сума коштів або 
вартість майна, переданих платником податку у вигляді 

пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим 
організаціям;  

оплата вартості державних послуг,  
пов’язаних з усиновленням дитини

Громадяни, які бажають скористатися правом на 
податковий кредит, заповнюють розділ 1 Декларації 

про доходи; фактично понесені витрати зазначають у 
Додатку 1 (Перелік сум витрат); Додатку 2 (Розрахунок 

сум податку, що підлягає поверненню з бюджету).
Якщо платник податку не скористався правом на 

нарахування податкового кредиту за наслідками звітного 
податкового року, то таке право на наступні податкові 

роки не переноситься.
Декларацію слід подавати до Державної податкової 

інспекції за місцем проживання (реєстрації).
Податкові органи прийматимуть такі декларації 

протягом всього поточного року.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень 
громадян ДПІ у Сихівському районі м. Львова 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! ВИКОРИСТАЙТЕ СВОє ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ!

Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», кожен громадянин має право подати 
декларацію для отримання податкового кредиту за наслідками 2009 р. До складу податкового кредиту 

включаються фактично понесені особою протягом 2009 р. витрати, зокрема:
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