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5 листопада ц. р. відбулися уро-
чистості, присвячені 194-річниці 
від дня заснування Львівської ко-
мерційної академії.  Розпочалися 
вони традиційно об 11- й ранку зі 
святкової Божественної літургії 
у церкві Св. Трійці у Львові. Після 
Служби Божої за здоров’я викла-
дачів, студентів і гостей свята всі 
запрошені попрямували до голов-
ного корпусу академії, де мали від-
бутися головні заходи з цієї нагоди.  

Кожен, хто підходив до актової зали, 
зупинявся біля розгорнутої у вестибю-
лі фотовиставки, приуроченої до від-
значення славної дати. Хтось із поди-
вом упізнавав там себе, бо серед світ-
лин були й такі, що не публікувалися 
і не оприлюднювалися раніше, хтось 
піджартовував над своїми колегами, 
яких у незвичній ситуації зненацька 
захопив об’єктив камери, хтось пере-
гортав у пам’яті події останніх років, 
які відбувалися у стінах академії і теж 
уже стали частиною її новітньої історії 
(див. фото 1).  

З наближенням 1-ї години пополудні 
людей у актовій залі, яка святочно рясні-
ла яскравим різнобарв’ям професорсь-
ких мантій, зібралося багато. Настрій у 
присутніх був піднесений, суголосний 

кар’єру і у цей день охоче відвідували 
свою Alma Mater? Ні, організатори уро-
чистостей зробили все від них залежне, 
аби це свято відбулося якнайкраще, і 
наші випускники-благодійники не забу-
ли про подарунки академії та її кращим 
студентам. А от самі не прийшли. Скла-
лося враження, що їм у цей непевний 
час було не до свята. 

Хай там як, а сумні рефлексії розві-
ялися, коли пролунав Державний гімн 
України і розпочалася урочиста акаде-
мія з нагоди 194-ї річниці ЛКА. Її від-
крив проректор академії проф. С. Гелей 
(див. фото 2 і 3), надавши слово для 
привітання ректору проф. І. Копичу. 
Очільник академії був небагатослів-
ний. Він привітав аудиторію з днем на-
родження найстарішої в Україні «шко-
ла Меркурія», де навчають справжніх 
економістів, бухгалтерів, менеджерів, 
товарознавців, юристів, тощо і поба-
жав усім доброго здоров’я, веселого 
настрою, успіхів у праці та навчанні й 
оптимістичного погляду у майбутнє.   

Настає найурочистіша мить – це-
ремонія вручення диплому Почесного 
доктора Львівської комерційної ака-
демії «Honoris Causa» професорові, 
ректору Вищої Школи Економіки у 
Варшаві (нині ALMAMER Вища Шко-
ла Економіки), одному з найдавніших 
іноземних партнерів нашої академії 
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золотій осені. А, проте, в атмосфері зали 
все ж відчувався подих економічної, та 
й не тільки економічної кризи. Бо інак-
ше як пояснити, чому  на свято цього 
року не прийшло багато випускників, 
які зробили успішну підприємницьку 
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Продовження.
Початок – стор. 1
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Янушу Мерскі. Ведучий запрошує 
номінанта на сцену, а дві студентки 
факультету МЕВ одягають на нього 
мантію. Присутні у залі встають. 

Слово для оприлюднення ухвали 
ректора і Вченої ради ЛКА про удо-
стоєння Я. Мерскі звання Почесного 
доктора «Honoris Causa» надано проф. 
С. Гелею. Ухвала, виголошена латин-
ською мовою, лунає у сповненій тиші 
залі, яка вибухає оплесками по тому, 
як ректор нашої академії І. Копич пі-
дійшов до Я. Мерскі і вручив йому 
диплом Почесного доктора «Honoris 
Causa» (фото 4). Студентки, котрі одя-
гали номінанта, дарують йому букет 
червоних троянд, а Народна хорова 
капела ЛКА «Мрія» виконує студент-
ський гімн «Гаудеамус».

Зворушений церемонією польський 
учений і педагог підходить до трибу-
ни та висловлює коротку промову у 
відповідь. «Щиро дякую за визнання 
своїх скромних заслуг керівництву і 
колективу такого поважного навчаль-
ного закладу, як ваш, – підкреслив 
він. – Для мене велике щастя, що моя 
діяльність так високо оцінена за кор-
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доном. Втім, коли я перетинаю його 
і опиняюся на терені України, мені 
зовсім не здається, що я на чужині. 
Адже звідси походять мої батьки, тут 
народився і я. Через це мені настільки 
приємна співпраця між нашими виша-
ми, і я, зі своєї сторони, докладатиму 
для цього всіх зусиль». У залі знову 
лунають аплодисменти.

А академія триває. Ведучий оголошує 
Постанову Правління Укоопспілки про 
нагородження почесною трудовою від-
знакою «Знак Пошани» Центральної 
Спілки споживчих товариств України 
доц. В. Коцупея, який приймає нагоро-
ду із рук ректора І. Копича. Після цього 
проф. С. Гелей зачитує Розпорядження 
Правління Укоопспілки про відзначення 
«Подякою» правління Укоопспілки та 
ЦК Профспілки працівників споживчої 
кооперації доц. Л. Іванової та доц. Л. Пе-
лик, а ректор вручає їм нагороди. «По-
чесної грамоти» Правління Укоопспілки 
того дня були удостоєні доц. О. Юсипо-
вич і к. ю. н., ст. викладач Т. Волинець.

А далі слово було надано проректо-
рові ЛКА проф. С. Скибінському для 
оголошення наказу про нагородження 
викладачів за написання впродовж року 
підручників, посібників та наукових 
монографій. Приємно, що список знову 

вийшов чималенький! 
По тому настала черга проректора 

проф. В. Шевчука, який зачитав наказ 
про нагородження студентів академії 
премією ім. Олени Степанів та Петра 
Франка. Першу премію ректор вручив 
студенту–юристу Н. Ільницькому, сту-
дентці ІЕФ О. Павлишин (фото 5) та А. 
Голубенкові з факультету МЕВ. Другою 
були нагороджені студенти: А. Велічко 
(ТКФ), Т. Ладнєва (ІЕФ), І. Хомік (ФМ).

Тим часом до трибуни підходить 
перший проректор ЛКА проф. П. Ку-
цик і зачитує наступний наказ – про на-
городження працівників академії з на-
годи «Дня Академії». І знову тривають 
приємні хвилини отримання нагород та 
оплески в залі. Серед інших щасливців 
того дня нагороду з рук ректора проф. 
І Копича отримав і заступник декана 
юридичного факультету ст. викладач О. 
Котуха (фото 6). Подяки були оголоше-
ні також багатьом студентам.

Але на цьому відзначення найкра-
щих студентів ЛКА не скінчилося, бо 
настав час для вручення їм іменних 
премій. Про всі із них годі й розпові-
сти. Через це назвемо тільки дві. Пре-
мію Голови Асоціації гуртових рин-
ків України Романа Федишина із рук 
декана ТКФ проф. Я. Скоробогатого 
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отримали студентки товарознавчо-
комерційного факультету С. Садлов-
ська, О. Охотська та М. Бодник (фото 
7). А Генеральний директор ВАТ «Іс-
кра» доц. М. Костів особисто вручив 
премію студентам С. Краєвському 
(фото 8), Г. Винявській і С. Марківу. 

Ректор вручив також нагороди вели-
кій групі переможців квіткового верні-
сажу «Квіти України». Нагадаємо, що 
Гран-прі конкурсу здобула студентка гр. 
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141 ТКФ В. Мельник, яка отримала з рук 
ректора 800 грн. за композицію «Украї-
на». І місця (600 грн.) була удостоєна ро-
бота спудеїв гр. 411 і 415 ІЕФ «Квіткова 
кімната мрій»; ІІ місця (400 грн.) – ком-
позиції  «Золота мавка» (гр. 131, ІЕФ) і 
«Осіння міледі» (гр. 143, ТКФ); ІІІ місця 
(200 грн.) – «Грунт один, плоди різні» (гр. 
381, МЕВ), «Барви осені» (гр. 464, ІЕФ) 
та «Славко і Славек» (гр. 463, ІЕФ). Крім 
того, чимало учасників вернісажу були 
нагороджені преміями у різних номіна-
ціях. Лише після цього ведучий закри-
ває урочисту академію,розпочинається  
святковий концерт.

На сцену виходять учасники худож-
ньої самодіяльності академії: танцю-
ристи, читці, співаки. Особливо тепло 
сприйняла публіка екзотичні танці у 
виконанні студенток С. Садловської 
(ТКФ) та Р. Джуган з факультету між-
народних економічних відносин (фото 
9 і 10 відповідно). А хористи «Мрії» по-
радували слухачів цікавою програмою, 
складеною з українських пісень (фото 
11). Закінчилося це велике свято при-
йомом гостей та працівників академії 
за горнятком смачної кави. 

Іван Сторонній

ÍÀÌ ÂÈÏÎÂÍÈËÎÑß 194!
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В листопаді і грудні ц. р. від-
булися два засідання Вченої ради 
академії, на яких було розглянуто 
низку злободенних питань. Обгово-
рювалися проблеми, пов’язані з ви-
вченням в ЛКА іноземних мов, про 
наслідки перевірки академії комі-
сією Міністерства освіти, науки, 
молоді та спорту України, про на-
ціональне виховання студентської 
молоді та інші.

Засідання Вченої ради 24 листопада 
розпочалося з того, що ректор академії 
привітав проректора проф. С. Скибін-
ського з висуненням його кандидатури 
на здобуття Державної премії України 
і представив членам ради нового за-
відувача кафедри харчових технологій 
та готельно-ресторанного бізнесу, д. т. 
н., проф. Ігоря Миколайовича Ощипка. 
Другим питанням були рекомендації 
викладачів до присвоєння їм ученого 
звання професора і доцента. 

Третім на порядку денному стояло 
питання про Концепцію викладання  у 
Львівської комерційній академії іно-
земних мов. Доповідач, зав. кафедри 
іноземних мов к. філол. н.  Н. Ковалик 
наголосила, що проект концепції має на 
меті упорядкувати систему викладання 
іноземних мов в академії на усіх формах 
навчання та напрямах підготовки. 

«Доцільною і методично виправ-
даною є професійна, комунікативно-
спрямована підготовка з іноземної 
мови у вищому навчальному закладі, 
– сказала Н. Ковалик. – Кінцева мета 
повинна відповідати окресленим уяв-
ленням студентів про їх майбутню 
професійну діяльність (предметність 
діяльності), стимулювати відповід-
ними заходами потребу студентів у 
вивченні іноземної мови (вмотивова-

ÒÀÊÎ¯ ÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
ÌÈ ÙÅ ÍÅ ÌÀËÈ! 

ність діяльнос-
ті), приводити у 
співзвуччя на-
вчальну діяль-
ність іноземною 
мовою з особис-
тою метою сту-
дента (цілеспря-
мованість діяль-
ності)». Рада під-
тримала проект 
ухвали із цього 
питання, внісши 
до нього незначні 
поправки. 

На засіданні 
28 грудня 2011 
р. головними на 
порядок денний 
були внесені 
питання «Про 
результати пере-
вірки Держав-
ною інспекцією 
навчальних 
закладів Укра-
їни щодо до-
тримання академією Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти», яка відбулася у грудні, та «Про 
національне виховання студентів акаде-
мії». Із першого з них присутніх поін-
формував ректор ЛКА проф. І. Копич.

«На загал, нашій роботі була дана 
добра оцінка, – сказав І. Копич. – Чле-
ни комісії були приємно вражені на-
шою матеріальною базою і навчально-
методичним забезпеченням. Тим не 
менше, комісія зробила кілька за-
уважень: недоцільність існування 
факультету заочної освіти; невідпо-
відність освіти 17 викладачів дисци-
плінам, які вони викладають; читан-
ня деякими з них більше 4 дисциплін. 
Та найголовніше – заміри знань. Наші 

студенти показали хорошу явку на за-
няття (близько 93%) і непогані знання 
(в середньому на 4 з мінусом). Однак 
на деяких кафедрах показники, згідно 
з замірами, були нижчі. Такої перевір-
ки ми ще не мали, але виглядали гід-
но». Ректор подякував усім за сумлінну 
підготовку до роботи комісії, вказавши, 
що до березня 2012 р. колектив академії 
повинен виправити недоліки.

Про це говорив і перший проректор 
ЛКА проф. П. Куцик. Відповідаючи 
на питання проф. Ф. Хміля про необ-
хідність мати під рукою бази даних на 
викладачів, він сказав, що такі бази є в 
академії і їх треба створити на кафедрах 
з тим, щоб для читання навчальних дис-
циплін підбирати викладачів, які відпо-

Виступає ректор ЛКА, проф. І. Копич  Члени Вченої ради слухають інформацію про роботу державної інспекції

Проф. І. Ощипок під час представлення Вченій раді 
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Так уже повелося, що деканат 
створює можливості для сту-
дентського навчання, а студент 
не втрачає шансу ще й порозважа-
тися.  Наша академія домовилася з 
Донецьким національним універси-
тетом економіки і торгівлі імені М. 
Туган-Барановського про взаємний 
обмін студентами. Мета угоди 
– знайомство, вдосконалення та 
набуття нових знань студентами 
обох вишів. Отож восени наші сту-
денти побували  в Донецьку втретє, 
у складі делегації товарознавчо-
комерційного факультету ЛКА. 
Ця подорож розпочалася 23-го жов-

тня і тривала аж до 31-го числа того ж 
місяця року Божого 2011-го. До складу 
делегації ТКФ, яку очолював викладач 
кафедри товарознавства продовольчих 
товарів М. Бодак, крім керівника групи, 
входило 6 студентів: І. Масон (гр. 551), 
К. Іщук (гр. 1441), С. Садловська (гр. 
443), М. Бодник (гр. 443), А. Велічко 
(гр. 1421) та Ю. Звір (гр. 243). Прово-
джали нас у дорогу декан факультету, 
проф. Я. Скоробогатий та його заступ-

ÍÀØ² ÑÒÓÄÅÍÒÈ-ÒÎÂÀÐÎÇÍÀÂÖ² 
ÏÎÁÓÂÀËÈ Â ÄÎÍÅÖÜÊÓ

Нагородження наших спудеїв сертифікатами 
про стажування в ДонНУЕТ
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відають ліцензійним умовам. Інформа-
цію про перевірку академії Державною 
інспекцією навчальних закладів України 
було прийнято до відома.

Дуже цікавим видалося обговорен-
ня 2-го питання. Із нього доповідали 
заступник директора Інституту еконо-
міки та фінансів з навчально-виховної 
роботи Л. Лукашевич, а також заступ-
ники деканів факультетів: М. Олашин, 
Ю. Михальський, Ю. Полякова. Їхні 
виступи були настільки змістовні й ін-
формативні, що Вчена рада визнала за 
доцільне опублікувати їх у наступному 
номері «Студентського меридіану». 

Підсумок виступам підбив проректор 

з навчально-виховної роботи проф. С. Ге-
лей, який підкреслив неоціненне значен-
ня національно-патріотичного виховання 
студентів. Він, тим не менше, закликав 
професорсько-викладацький склад ака-
демії націлювати їх головно на здобуття 
міцних знань. «Більшого патріотизму 
в нашій роботі, як виховання доброго 
спеціаліста, і бути не може», – сказав 
проректор, підкресливши, що для ви-
ховання студента першочергове зна-
чення має добрий приклад викладача. 

В ухвалі Вченої ради було також за-
значено, що Інституту економіки та 
фінансів, факультетам і кафедрам слід 
«активніше використовувати виховний 
потенціал академічної групи на форму-
вання почуття патріотизму, громадян-

ської та національної гідності майбут-
ніх спеціалістів». А Раду з гуманітарної 
освіти та виховання зобов’язано про-
вести у  червні 2012 р. семінар настав-
ників, які наступного навчального року 
працюватимуть із першокурсниками. 

Того дня було розглянуто також пи-
тання про рекомендацію до друку під-
ручників, навчальних посібників і мо-
нографій, рекомендовано до присвоєн-
ня вченого звання доцента кафедри еко-
нометрії та статистики М. Демчишин. 
Закінчилося засідання за філіжанкою 
кави у академічній їдальні, де ректор 
проф. І. Копич привітав усіх з настан-
ням Нового року.

Власна інформація

У музеї історії ДонНУЕТ

ники О. Шумський, М. Беднарчук 
Ю. Михальський, а також наші 
колеги-студенти.

На пероні в Донецьку нас зустрі-
ли студенти ДонНУЕТ, які допомо-
гли дістатися гуртожитку та посе-
литися у ньому. Спокійного тихого 
вечора після короткого відпочинку, 
ми прогулялися та ознайомилися з 
містом. 

У наступні дні графік був щіль-
нішим і передбачав низку зустрічей. 
Спочатку ми познайомилися з дека-
ном «дружнього» факультету проф. 
І. Башировим. Прослухавши ко-
ротку розповідь про історію та до-
сягнення факультету, ми пішли до 
завідувача кафедри товарознавства 
і експертизи непродовольчих това-
рів проф. Д. Лойка. До речі, саме ця 
кафедра наполягла на дружніх обмінах 
студентами з нашою академією. 

Познайомившись з колективом ка-
федри, ми відвідали практичне заняття 
4 курсу на тему «Встановлення якості 
синтетичних миючих засобів». Ми не 
тільки почули відповіді студентів, але 
й самі брали участь у дослідах. Після 

цього відвідали кабінети ка-
федри та познайомилися з 
матеріалами роботи. Також 
мали нагоду прослухати 
лекцію про хутро та ознайо-
митися зі зразками. Велика 
колекція хутра вражала їх 
розмаїттям. 

Протягом тижня наша 
делегація відвідала кафе-
дри продовольчих товарів, 
експертизи в митній спра-
ві, готельно-ресторанної 
справи, маркетингу, позна-
йомившись із їхніми кол-
лективами, матеріально-
технічною базою, науково-
методичними працями, 
тощо. Цікаві екскурсії на 

кафедрах проводили їхні завідувачі та 
викладачі. Загалом процес навчання не 
відрізняється від нашого – такі ж лек-
ції, практичні заняття, як і в нас. 

Нам розповідали про конкурси, де 
студенти проявляють свою креатив-
ність. Один з них – конкурс реклами. 
Студенти вигадують до якогось товару 
свою рекламу і показують її у вигляді 
однохвилинного ролика або плаката. 
Конкурс оцінюють фахівці з відповідно-
го виду бізнесу. Авторів найоригіналь-
ніших ідей нагороджують подарунками. 
Окрім того, ми відвідали музей історії 
ДонНУЕТу, де дізналися про засновни-
ків університету, весь шлях розвитку та 
багатогранного життя вишу. 

Незважаючи на насичену офіційну 
частину програми перебування в Доне-
цьку, у ній знайшовся час і для відпочин-
ку. Ми побували на стадіоні «Донбас-
Арена» та в музеї історії футбольного 
клубу «Шахтар», у парку «Кованих 
фігур», на матчі чемпіонату України з 
баскетболу між донецькими «тиграми» 
та львівською «Галичиною» (його, на 
жаль, виграли господарі). Правду кажу-

Закінчення – стор.9

Продовження.
Початок – стор. 4



6 Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑÏ²ÂÏÐÀÖß

Ç ÔÐÀÍÖÓÇÀÌÈ – ßÊ ªÄÈÍÀ ÐÎÄÈÍÀ!
15 листопада 2011р. делегація 

нашої академії у складі начальни-
ка відділу міжнародних зв’язків і 
стратегічного розвитку 
Т. Штанько, менеджера цього від-
ділу У. Щурко, заступника декана 
факультету МЕВ доц. Ю.  По-
лякової та старшого викладача 
кафедри іноземних мов Н. Демчук 
взяла участь у VI-му «Французь-
кому павільйоні», організованому 
Посольством Франції в Україні 
та агенцією «КампусФранс».  

Якість освіти у Франції не викликає 
заперечень. Вона може гордитися бага-
тодисциплінарною університетською 
традицією, що значно збагатилася про-
тягом 19-го століття з появою системи 
вищих шкіл, запровадженої Наполеоном 
Бонапартом для підготовки державних 
кадрів. Завдяки вагомій державній під-
тримці, оплата за навчання там – одна 
з найнижчих у світі. Держава інвестує в 
середньому 12 тис. євро щорічно у кож-
ного студента, у тому числі й іноземного. 
Освіта ж у державних університетах без-
коштовна, а чужоземці мають ті ж права, 
що й французи (стипендію, допомогу, 
соціальне забезпечення). Культурне ба-
гатство Франції, її історія, гастрономіч-
не розмаїття, розвинена  інфраструктура 
тощо є вагомими перевагами, адже сту-
дентам створено комфортні умови для 
навчання і перебування в країні. 

Як свідчить статистика, продовжува-
ти навчання до Франції щороку приїз-
дять 400 студентів із-за кордону, в тому 
числі з України. Таким чином, Франція 
посідає 5-те місце після Росії, Німеч-
чини, Польщі та США серед країн, що 
приймають наших студентів. Загалом 
на навчання до французьких вишів за-
писуються понад 1400 українських 
студентів  старших курсів (46% — на 
здобуття рівня Licence; 44% — рівня 
Master 1; 10% - рівня Master 2). 

Навчання у Франції студентів з Укра-
їни — один із пріоритетів співпраці між 
нашими країнами. Воно має на меті 
формування у нас франкомовної еліти, 
що допоможе французьким компаніям, 
які працюють на терені України, найма-
ти на роботу компетентних фахівців.  

Франція є однією із перших країн, 
які започаткували в Україні навчання 
на магістерських програмах у партнер-
стві з українськими вишами. Участь у 
них дозволяє нашим студентам одно-
часно навчатися у Франції та в Україні 
і отримати дипломи обох  країн. Яскра-
вим прикладом такої співпраці стала 
участь Львівської комерційної академії 
у проекті TEMPUS IV, який реалізуєть-
ся за участю університету Auvergne 1 
(Clermont-Ferrand, France).  

З метою налагодження довготрива-
лих контактів делегація ЛКА була при-
сутня і на презентаціях інших провід-
них французьких вишів: університетів 
Cergy-Pontoise та Le Mans, інженерних 
шкіл (Центральна школа електроніки 

та Національний інститут прикладних 
наук  (INSA) м. Руан), Вищої школи 
комерції та менеджменту (ESCEM). 
Окрім цього, відбулися робочі зустрічі 
з представниками підприємств із фран-
цузьким капіталом: «Ашан», «Лафарж» 
та «Укрсиббанк». На них обговорено 
питання про можливість проходження 
практики та працевлаштування у згада-
них компаніях студентів ЛКА.

Наталія Демчук, 
старший викладач

 кафедри іноземних мов ЛКА

Зустрічі у «Французькому 
павільйоні» з представниками 

Університету м. Ле Ман

²ÐÈÍÀ ÐÎÃÀËÜÑÜÊÀ: «ÒÀÌ Â²ÄÐÀÕÎÂÓÞÒÜ 
ÍÀÂ²ÒÜ ÇÀ ÑÏÐÎÁÓ ÑÏÈÑÀÒÈ»

З приєднанням до Болонського 
процесу для студентів академії 
відкрилися нові можливості в 
отриманні економічної освіти за 
кордоном. Цьому сприяє, зокрема, 
програма Євросоюзу «TEMPUS», 
завдяки якій кілька наших студен-
ток навчаються в університеті м. 
Клермон-Ферран (Франція). При 
цьому, навчаються одночасно у 
двох вишах. Про це в інтерв’ю з 
Ірою Рогальською, студенткою 
магістратури факультету міжна-
родних економічних відносин ЛКА.  

– Розкажіть, звідки ви дізналися 
про цю програму?

– Одного дня до нас на лекцію заві-
тали викладачі Т. М. Штанько і Н. М. 
Демчук, які розповіли про спільний 
проект франко-українського універси-
тету, до якого була залучена й академія. 
Він передбачав навчання в універси-
теті м. Клермон-Ферран та отримання 
подвійного диплому: французького й 
українського. Але для цього потрібні 
були знання французької мови. Позаяк 
на факультеті студенти переважно ви-
вчали англійську мову, Наталя Михай-

лівна сказала, що, якщо ми бажаємо, то 
за кілька місяців напруженої праці мо-
жемо опанувати французьку на такому 
рівні, як цього вимагає  університет. 

В академії було організовано курси, 

які ми відвідували щоденно, хоча й не 
мали гарантії, що потрапимо до Фран-
ції. Мотивацією було те, що ми принай-
мні вивчимо безкоштовно ще одну мову. 
Спочатку нас було близько 20, а вже 
влітку залишилось лиш четверо. По-
тім нам запропонували ще літні курси 
Французького альянсу. Керувала ними 
Н. М. Демчук. Із Сорбонни приїхала ще 
одна дівчина, яка викладала французь-
ку. Ми з нею так заприятелювали, що 
коли вперше прибули до Франції, вона 
нас зустрічала в Парижі. Ми навіть у 
неї зупинялися. У вересні 2009 р. ми 
поїхали до Києва, склали іспити і були 
зараховані до франко-українського уні-
верситету. А в листопаді того ж року 
троє з нас поїхали до Франції. 

– І як ви себе почували, приїхавши 
навчатися до іншої країни?

– Звісно ж, хвилювалися. Але міс-
то Клермон-Ферран дуже подібне на 
Львів: і вулички, і кав’ярні, і головна 
площа, і фонтан, і костели. Воно дуже 
затишне і зручне, тільки трошки менше. 
Іноді нам здавалося, що ми перебуває-
мо у Львові. Люди дуже доброзичливі, 
показали нам дорогу до університету, в 
усьому допомагали. 
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– А як вам їхні студенти?
Дотепер ми навчалися окремо, в од-

ній групі з білорусами. Із французьки-
ми студентами перетиналися тільки в 
коридорі та в їдальні, біля університету. 
Французькі ж викладачі усвідомлювали, 
що мають справу з іноземцями – гово-
рили повільно, чітко вимовляючи слова. 
А якщо ми чогось не розуміли, то під-
німали руку і, вони нам пояснювали. На 
лекціях дозволяли користуватися слов-
никами. Викладачі у них одягаються 
дуже просто, поводять себе цілком неви-
мушено і намагаються бути друзями для 
студента. В університеті необмежений 
(при цьому безкоштовний!) доступ до 
Інтернету. Отож ми постійно приходили 
зі своїми ноутбуками і користувалися Ін-
тернетом, що було дуже зручно.

– Чим відрізняється викладання у 
Франції від нашого? 

– У нас приділяють більше уваги те-
оретичному матеріалу, а там – практиці. 
У них розв’язують багато ситуативних 
практичних завдань. Викладачі з компа-
нії «Мішлен» приносили нам  навіть її 
бізнес-плани, знайомили з маркетинго-
вою стратегією, з рекламною кампані-
єю. І ми намагалися на заняттях самі їх 
розробляти, удосконалювати, привнести 
свої ідеї, слогани, запропонувати якісь 
нові групи споживачів. У них теж вивча-
ють теорію, але вона більше пов’язана з 
практикою. Тож, коли ми приходили на 
іспит, нам не потрібно було перегортати 
гори матеріалів, щоб перерахувати, ска-
жімо, філософів чи економістів, а прига-
дати, що ми робили на парах.

– А чим відрізняються іспити у 
французькому університеті?

– Іспити відрізняються від наших іс-
тотно. Жодної шпори! Одного київсько-
го студента, в якого знайшли шпори у 
словнику, що лежав за метр від нього 
(!), було відраховано, незважаючи на 
те, що це був останній його іспит на 
«Master II». Там відраховують навіть 
за спробу списати. Коли ми якось  під-

няли голови і переглянулись, до нас 
підійшли і поставили рисочку. І, хоча 
ми пояснили, що нічого один одному 
не говорили, у них в таких випадках 
висновок невблаганний: «Але ви мали 
намір сказати або списати».

– Як вам зараховували навчальні 
дисципліни у Франції?

– Ті дисципліни, які в обох вишах 
співпадали, у Франції нам зараховува-
ли за поданими відділом міжнародних 
зв’язків ЛКА відомостями. 

– А як ставилися наші викладачі до 
пропущених вами занять?

– Спочатку не всі сприймали таке на-
вчання. Ми були першими, і викладачі, 
можливо, ще не були знайомі з цією 
програмою. Та згодом до нас почали 
ставитися краще – хоча й доводилося 
відпрацьовувати пропущене, проте, ви-
кладачі академії визначали для цього 
прийнятний термін.

– На дозвілля у Клермон-Феррані, 
мабуть, не було часу?

– Справді, півтора місяця перебування 
у Франції – час невеликий. Однак ми на-
магалися побачити якнайбільше. Майже 
кожного вихідного дня вирушали на екс-
курсії. Університет організував нам тур 
до Ніцци й Монако, за що ми заплатили 
«смішні гроші» – 80 євро (нам виплачу-
вали стипендію, яка покривала витрати 
на проживання, харчування та тран-
спорт). Крім того, нас возили до Бордо, 
де ми відвідали знаменитий виноробний 
завод і дегустували вина. І вже самостій-
но ми відвідали Ліон та Париж. 

– А де ви мешкали в університеті 
Клермон-Феррана?

– У гуртожитку для іноземних сту-
дентів. Умови просто чудові! Ми жили 
поодинці в кімнаті, де були душ, туа-
лет, стіл, телевізор, 2-3 лампи і т. ін. До 
речі, щоб отримати диплом бакалавра, 
ми їздили раз до Клермон-Феррана, а 
наступні рази – до Києва. У Києві, де 
ми перебували два тижні щомісяця,  
нас навчали викладачі з того ж таки 

франко-українського університету. 
– Тепер ви вирішили закінчити у 

Клермон-Феррані ще й магістратуру…
– Авжеж! Зараз я навчаюся на рівні 

«Master I», а програма «Master II» перед-
бачає навчання у Франції вже впродовж 
трьох місяців разом із французькими 
студентами. Хочеться отримати диплом 
«Master II», попри те, що навчатися до 
6 – 8 години вечора важко. Там треба 
багато працювати, сидіти над книгами, 
завданнями. Студенти повинні мати не-
абияку фізичну і моральну підготовку. 
Але ж це нагода ще раз побувати у цій 
прекрасній країні, вдосконалити фран-
цузьку мову, побачитися з викладачами 
та друзями, яких у нас там тепер багато! 

Принагідно хочу висловити подя-
ку начальнику відділу міжнародних 
зв’язків і стратегічного розвитку  доц. 
Т. М. Штанько та викладачу французь-
кої мови Н. М. Демчук за їхню турбо-
ту й велику допомогу, а також декана-
тові факультету МЕВ за розуміння та 
співпрацю. Всі докладені ними і нами 
зусилля варті отриманого результату, 
адже участь у програмі «TEMPUS – 
MODEP» відкриває великі перспективи 
та можливості у майбутньому.

Спілкувався Валерій Подолинний

Студентський квиток, 
виданий І. Рогальській у Франції   

Наші студенти з директором всесвітньовідомої компанії «Мішлен», який 
викладає в університеті м. Клермон-Ферран

Ейфелева вежа, 
знята з незвичного ракурсу

²ÐÈÍÀ ÐÎÃÀËÜÑÜÊÀ: «ÒÀÌ Â²ÄÐÀÕÎÂÓÞÒÜ 
ÍÀÂ²ÒÜ ÇÀ ÑÏÐÎÁÓ ÑÏÈÑÀÒÈ»
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28 листопада 2011 р. в актовій 
залі Львівської комерційної акаде-
мії відбулася урочиста академія, 
присвячена 200-річчю від дня на-
родження Маркіяна Шашкевича. З 
цієї нагоди зібралися сотні викла-
дачі і студенти, співробітники та 
чисельні гості. Велелюдне зібрання 
відкрив проректор академії д. і. 
н., проф. Степан Гелей. У своїй 
промові він розповів про найваж-
ливіші віхи в житті і творчості 
видатного поета, письменника, 
культурного і громадського діяча, 
захисника прав винародовлюваного 
в умовах іноземної окупації україн-
ства.
Маркіян Шашкевич, який народився 

6 листопада 1811 р. в с. Підлисся Золо-
чівського р-ну на Львівщині, увійшов 
в історію як український письменник, 
поет-зачинатель української літера-
тури в Галичині, священик УГКЦ і 
культурно-громадський діяч. Він очо-
лив «Руську трійцю», був ініціатором 
видання відомого альманаху «Русалка 
Дністрова», виступав за рівноправність 
української та польської мов у Гали-
чині, яка тоді перебувала у складі Ав-
стрійської імперії. 

З 1829 р. майбутній письменник 
навчається у Львівській духовній се-
мінарії та водночас є слухачем філо-
софського відділу університету. Однак 
традиційна наука не цікавить його – він 
все тужив за чимось, чого в школах не 
вчили, чого не знаходив ні в старих, ні 
в нових словесностях...

21 лютого 1831 р. за порушення се-
мінарського режиму і «вільнодумство» 
юнака було виключено з семінарії. І 
тут стався саме той випадок, коли, як 
мовиться, не було б щастя, та нещастя 
допомогло: два роки відносної свободи 
дали можливість М. Шашкевичу позна-
йомитися з Денисом Зубрицьким, від-
чути і проаналізувати французькі рево-
люційні заклики до свободи і рівності, 

ÏÐÅÄÒÅ×À ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß

прочитати Яна Коллара та Йоганна Гер-
дера, а також твори українських наддні-
прянських письменників. Він невтомно 
займається самоосвітою, читає все, що 
стосується слов’янських культур, зна-
йомиться з «Енеїдою» І. Котляревсько-
го, граматикою О. Павловського, збір-
кою народних пісень М. Максимовича. 

Загальновідомо, що М. Шашкевич 
став натхненником і лідером  молодіжно-
го громадсько-культурного гуртка – «Русь-
кої Трійці». Спільно з Яковом Головаць-
ким та Іваном Вагилевичем він згуртував 
свідому молодь, яка стала на боротьбу 
за національно-культурне відродження, 
зокрема за відродження народної мови 
в письменстві й церковних проповідях. 
Наслідком їхньої діяльності була підго-
товка рукописів збірок авторських поезій 
слухачів духовної семінарії «Син Руси» 
(1833) і «Зоря» (1834), які через цензуру 
так і не побачили світ, а головне – видан-
ня у Будапешті альманаху «Русалка Дні-
стровая» (1837), що вирішально вплинула 
на національне відродження та розвиток 
української літератури в Галичині.

Після виснажливої праці розуму і 
серця поет переконано заявляє:

– Руська мати нас родила,
Руська мати нас повила,
Руська мати нас любила:
Чому ж мова ей немила?
Чом ся нев встидати маєм?
Чом чужую полюбляєм?
М. Шашкевич дав рішучу відсіч 

польським шовіністам, котрі зухвало 
твердили про те, що «niema Rusi». Не 
випадково, першу збірку своїх віршів 
він гордо назвав «Син Руси» (1834).

Важко написана збірка була наскрізь 
українською за духом:

– Разом, разом, хто сил має
Гоніть з Руси мракі тьмаві;
Зависть най нас не спиняє 
Разом к світу, други жваві!
Твердо стоячи на засадах соборності 

України, М. Шашкевич високо цінував 
молодшого на три роки Т. Шевченка, 

про що свідчить його вірш «Побрати-
мові»:

– Крилоньками сплесне,
Стрясе залопотить,
Під небо до сонця
Ген-ген полетить,
Під небом, край сонця,
Сонечком повисне:
І буде літати,
І буде співати,
І о руській славі
Скрізь світу казати!
У 1836 р. М. Шашкевич опублікував 

брошуру «Азбука і Abecadlo» (1836), 
спрямовану проти спроб запроваджен-
ня в українській мові латинської абетки. 
Письменник переклав частину «Слова 
о полку Ігоревім» та Святого Письма 
(«Євангеліє» від Матея і Йоана) на на-
родну мову (1842). Посмертно Я. Голо-
вацький видав «Читанку» М. Шашке-
вича для малих дітей (1850).

Помер М. Шашкевич 1843 р. і був 
похований у с. Новосілках (нині Бусь-
кого району Львівської області). Однак 
слава пробудителя національної свідо-
мості й зачинателя нової української 
літератури в Галичині поширювалася з 
кожним роком. І не лише в Україні, але 
й далеко за її межами.   

За новіших часів культ М. Шашке-
вича зростав як реакція на русифіка-
цію України й асиміляцію українців у 
діаспорі. У 1959 р. у с. Підлиссі було 
відкрито літературно-меморіальний 
музей, а в 1962 р. встановлено  брон-
зове погруддя поета. А ще раніше, у 1944 р., 
пам’ятник М. Шашкевичу з’явився у 
канадському місті Вінніпезі. Там же до 
170-річчя з дня народження видатного 
українського письменника його іменем 
названо місцевий парк.

Під час урочистої академії виступили 
завідувач відділу нової історії України 
Інституту українознавства НАН Украї-
ни ім. І. Крип’якевича Феодосій Стеблій 
з доповіддю «Маркіян Шашкевич – 
провісник незалежності і соборності 
України»; співголова Шашкевичівської 
комісії, к. ф. н. Василь Горинь – «Мар-
кіян Шашкевич: культ поета, будителя 
Галичини»; професор Львівського на-
ціонального університету ім. І. Фран-
ка д. ф. н. Любомир Сеник – «Псалми 
Русланові як літературно-релігійна 
пам’ятка»; старший науковий співро-
бітник Інституту українознавства НАН Проф. С. Гелей відкриває урочисту академію

 Виступає В. Горинь
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України ім. І. Крип’якевича д. і. н. Пе-
тро Шкрабюк – «Маркіян Шашкевич в 
українській поезії».

А потім увагою зали надовго за-
володіла Народна хорова капела ЛКА 
«Мрія» (диригент Руслана Ляшенко). 
У її майстерному виконанні лунали чи-
сельні пісенні твори, в тому числі піс-
ні, написані на слова М. Шашкевича. 
Але присутні розійшлися не відразу, 
зацікавлено оглядаючи у фойє розгор-
нуту з цієї нагоди тематичну виставку 
«Маркіян Шашкевич – провісник на-
ціонального та духовного відродження 
України».  

Які уроки дістали студенти й молоді 
викладачі з урочистої академії, присвя-
ченої великому поетові і «будителю Га-
личини»? Доповідачі у своїх виступах 
радили нам ні на хвилину не забувати:

– що українська мова – мова корінної 
нації в Україні – не є повноприсутньою 
у суспільному житті;

– що наш телерадіоефір заповнений 
чужоземною, агресивною низькопроб-
ною «масовою культурою», брехливою 
і цинічною рекламою;

– що так зване модерне мистецтво 
пропагує «естетику зла», денаціоналі-
зує і зросійщує нашу молодь;

– що першим, хто, за словами Богда-
на Лепкого, вивів нас із зачарованого 
галицького кружка поза галицькі ро-
гачки на широкий шлях українства, був 
саме Маркіян Шашкевич. 

Галина Вусик, 
провідний спеціаліст 

ректорату ЛКА
Фото – Віталія Миргородця

Виставка, присвячена 200-річчю 
з дня народження М. Шашкевича 

Учасники академії в актовій залі ЛКА

ÏÐÅÄÒÅ×À ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
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чи, вболівати за своїх було трохи лячно, 
бо вболівальників за «тигрів» було бага-
то, а за Львів переживали тільки ми... 

Також ми відвідали Святогорську лав-
ру, пройшли з екскурсією її печерами. На-
ступні дні ми присвятили огляду вистав-
ки текстильних виробів, де був присутній 
відомий російський модельєр В. Зайцев, 
побували у планетарії на проекті «Зорі 
Майя», завітали до ботанічного саду. 

Час пролетів дуже швидко. Позитивні 
враження, вир емоцій, подарунки, сувені-
ри та десятки фото довго нагадуватимуть 
нам про тиждень, проведений у Донецьку. 
Там нами повсякчас опікувалися студенти 
названого університету. Вони намагалися 
створити для нас найкращі умови перебу-
вання. Щиро дякуємо за цю поїздку їм, а 
також її організаторам та всім, хто був до 
неї причетний. З нетерпінням чекаємо до-
неччан до нас у гості навесні. 

Ірина Масон,
 студентка гр. 551 товарознавчо-
комерційного факультету ЛКА У прес-центрі “Донбас-Арена”

ÍÀØ² ÑÒÓÄÅÍÒÈ-ÒÎÂÀÐÎÇÍÀÂÖ² 
ÏÎÁÓÂÀËÈ Â ÄÎÍÅÖÜÊÓ

Продовження.
Початок – стор. 5
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Давно відомо, що заняття 
фізичною культурою і спортом – 
оптимальний спосіб покращення 
стану здоров’я, яке потрібне 
кожній людині незалежно від 
професії і посади. Не випадково 
у розвинутих країнах світу 
існують державні програми з  
розвитку фізичного виховання 
та спорту, які там вважають 
економічно найвигіднішим та 
найефективнішим засобом 
профілактики захворюваності, 
зміцнення генофонду та 
розв’язання цілої низки 
соціальних проблем. У нас же 
дисципліна «Фізичне виховання» 
є обов’язковим базовим 
компонентом гуманітарної 
освіти студентів. Саме тому 
їй приділяють неослабну увагу у 
Львівській комерційній академії, 
безпосередньо на кафедрі 
фізичного виховання та спорту.

ного виховання. А саме їхнє поєднан-
ня і є визначальним у підготовці все-
бічно розвинутих фахівців, в успішній 
діяльності колективу у складних еко-
номічних умовах. 

Викладачі кафедри приділяють ува-
гу усім розділам педагогічного проце-
су: навчальному, науковому, спортивно-
масовому, організаційному, методично-
му, виховному та оздоровчому. Заняття 
з фізичного виховання проводяться 
протягом всього періоду навчання сту-
дентів і включені в навчальні плани 
всіх спеціальностей.

Процес навчання, оздоровлення 
і виховання молодого покоління об-
ґрунтовується в навчально-методичних 
розробках наших педагогів. За кілька 
останніх років колектив кафедри підго-
тував 2 методичних посібники з грифом 
МОН України, методичні рекомендації 
з різних видів спорту та організації на-
вчального процесу.

Не забувають на кафедрі і про 
науково-дослідну роботу. Викладачі 
проводять наукові дослідження з про-
блем методології, організації занять з 
фізичного виховання, аналізу динаміки 
розвитку та фізичної підготовленості 
студентів ЛКА, готують наукові публі-
кації у фахові видання. Декілька наших 
колег працюють над індивідуальними 
науковими темами.

Важливою умовою для оптиміза-
ції фізичного виховання студентів є 
матеріально-технічна база навчаль-
ного закладу. Хочу висловити велику 
подяку керівництву академії за онов-
лення навчально-спортивного комп-
лексу. На ремонтні роботи було виді-
лено значні кошти з бюджету нашого 
вишу. Як наслідок, уперше за останні 
45 років здійснено капітальний ремонт 
спортивного залу, всіх основних і до-
поміжних приміщень комплексу згід-
но сучасних вимог. 

Сьогодні в академії створено всі 
умови для повноцінних занять загаль-
ною фізичною підготовкою, а також у 
ряді секцій спортивного вдосконален-
ня.  Завдяки оновленню спорткомплек-
су, ми отримали можливість творчо 
підходити до організації занять з фіз-
виховання, застосовуючи нові форми 
і методи, різноманітні технічні засоби 
та новітні технології. У нас проводять 
заняття з волейболу, баскетболу, фут-
залу, фітнесу, зі спортивної й оздо-
ровчої аеробіки, шейпінгу, атлетичної 
гімнастики, настільного та великого 
тенісу і т. ін.

У рамках залучення молоді до спор-
тивного олімпійського руху, до поза-
навчальної фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи, а також для 
пропаганди здорового способу життя 

У формуванні й утвердженні здоро-
вого способу життя у студентському 
середовищі основними завданнями є 
раціональна організація вільного часу 
і відпочинку, раціонального харчу-
вання, відмова від шкідливих звичок, 
рухова активність та загартування. 
Вивчення засад здорового способу 
життя та їх дотримання планується 
нашою кафедрою на весь період на-
вчання.

Кафедра доволі молода, середній 
вік викладачів − близько 40 років. Тут 
працюють спеціалісти високого рівня 
та широкого спектру спортивної діяль-
ності. Це майстри спорту, які активно 
використовують сучасний досвід та 
дослідження теорії і методики фізич-

Доц. І. Блащак

Навчальна 
робота 

25%

Організаційна 
робота 15%

Методична 
робота 

10%

Оздоровча 
робота 

10%

Наукова
робота 

10%

Виховна
робота 

5%

Спортивно-
масова
робота 

25%

Напрями 
роботи 
кафедри 

фізвиховання
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силами викладачів кафедри було ство-
рено Спортивний клуб академії. 

Змагання, організовані нашими ви-
кладачами, завжди проходили масово, 
на високому емоційному й організа-
ційному рівнях. З відновленням робо-
ти спортивного комплексу вже цього 
навчального року було  організовано 
та проведено Спартакіаду факульте-
тів ЛКА з багатьох видів спорту. До 
того ж, останніми роками ми незмін-
но брали участь у масштабних захо-
дах, присвячених Дню незалежності 
України та Дню Академії, влаштову-
вали цілі театралізовані дійства. 

Користуючись нагодою, запрошую 
всіх студентів, викладачів і співро-
бітників академії на заняття у групах 
здоров’я з названих видів спорту. У 
подальших планах кафедри та Спор-
тивного клубу – створення умов для 
занять фізкультурою дітей співробіт-
ників ЛКА. 

Ми віримо в те, що наші зусилля 
прискорять залучення студентської 
молоді до ведення здорового способу 
життя. Поряд із цим, сподіваємося, що 
ректорат посприяє відновленню роботи 
спортивного табору «Латориця» на За-
карпатті, де силами нашої кафедри та 

Спортивного клубу можна організувати 
масове фізкультурне та оздоровче до-
звілля студентів і працівників. 

Окрім масової фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, в академії дбайливо 
ставляться і до спорту високих до-
сягнень. Лише за 2010-2011 р. р. у нас 
підготовано 6 майстрів спорту Укра-
їни, 5 кандидатів у майстри спорту, 
25 спортсменів І-го розряду. Збірні 
команди ЛКА успішно виступають у 
змаганнях різного рангу. Зокрема, у 
комплексній міжвузівській «Універсі-
аді Львівщини – 2010» честь академії 
відстоювали 367 студентів, які змага-
лися у 30 видах програми і зайняли 5 
загальнокомандне місце серед 28-ми 
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Наші спортсмени не раз ставали 
переможцями і призерами обласних, 
всеукраїнських, міжнародних турні-
рів європейського та світового рівнів. 
Знаменною подією у спортивному 
житті цього року була участь у Всес-
вітній Універсіаді в Китаї студентки 
товарознавчо-комерційного факульте-
ту, майстра спорту, члена збірної ко-
манди України зі стендової стрільби 
Олени Охотської. Її участь у змаган-
нях такого масштабу стала можливою 
завдяки  всебічній підтримці керівни-
цтва академії.

Серед найкращих вихованців ка-
федри − члени національної збірної 
команди України, чемпіони України і 
Європи, майстри спорту: рукоборець 
Ігор Іваницький (гр. 631, ІЕФ); рекор-
дсменка світу і Європи зі стрільби з 
лука Юлія Гавінська (гр. 393, ЮФ); 
призер чемпіонату світу з карате-
до Юлія Шибунько (гр. 581, МЕВ); 
чемпіонка України з легкої атлетики 
Ірина Савка (гр. 462, ІЕФ); канди-
дат у національну молодіжну збірну 
України з боксу, чемпіон України Ми-
хайло Бохенок (гр. 382, МЕВ); член 
молодіжної збірної України з регбі, 
чемпіон Європи Мартин Грищенко 
(гр. 411, ІЕФ); майстер спорту Укра-
їни з боксу, переможець міжнародних 
турнірів Володимир Косоноцький (гр. 
591, ЮФ); кандидат у національну 
молодіжну збірну України з футболу 
Володимир Гудима (гр. 6112, МЕВ); 

чемпіон України та Європи з карате 
Тарас Попович (гр. 13-52, ІЕФ). До 
речі, у грудні ц. р. І. Іваницький став 
срібним призером чемпіонату світу з 
армспорту, що відбувався у  Казахста-
ні, із чим ми його щиро вітаємо!       

Спорт потребує неабияких затрат 
сил та енергії. За одне заняття атлет 
втрачає 2 - 3, а іноді і до 5-ти кг ваги! 
Під час навчально-тренувальних зборів 
спортсмени мають навіть по два трену-
вання щодня. Колосальні фізичні на-
вантаження впливають на всі системи 
організму, виснажуючи його фізично і 
морально. 

Особливо важко студентам-спортс-
менам, оскільки тренування їм необ-
хідно поєднувати з навчанням. Вони 
практично не мають особистого життя. 
Весь час у них розписаний по хвили-
нах, бо тренування, збори, змагання, 
переїзди та перельоти забирають масу 
часу, сил, енергії. І ми пишаємось на-
шими студентами-спортсменами, які  
є гордістю не лише академії, а і Льво-
ва, та й всієї країни. 

ГАЗЕТА «СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДIАН»
Свiдоцтво про державну реєстрацiю 
№ 688 (серiя ЛВ) вiд 15 квiтня 2005 р.

Перiодичнiсть виходу газети — щомiсяця
Засновник — Львiвська комерцiйна академiя
Головний редактор Валерiй ПОДОЛИННИЙ

 Вiддруковано у ТзОВ «Поліграфсервіс»
 Замовлення №

Наклад 1000 примiрникiв
Розповсюджується безкоштовно

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ: 

Львiв, вул. Тершакiвцiв, 2а 
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І. Іваницький

М. Бохенок
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Цій студентці товаро-знавчо-
ко-мерційного факультету ЛКА, 
лише дев’ятнадцять. На вигляд – 
зовсім юне, тендітне дівчисько. 
Якось і не віриться, що ці дівочі 
руки можуть міцно тримати 
спортивну рушницю. Однак за лі-
чені роки тренувань на траншей-
ному стенді Оленка – донька чем-
піона світу і Європи львів’янина 
Сергія Охотського – вже встигла 
стати членом національної збір-
ної України, побувати на Всесвіт-
ній Універсіаді в Китаї і справед-
ливо вважається олімпійською на-
дією нашої країни! Як розвивалася 
спортивна кар’єра О. Охотської 
досі і чого вона планує досягти у 
майбутньому, дівчина розповіла в 
інтерв’ю «СМ».

– Як і коли ви прийшли у стрілець-
кий спорт?

– Коли мені було 12 років, мене запро-
сили подивитися на тренування мого брата 
та батька. Мені сподобалося і я попросила 
сама постріляти. Тато мені не дозволяв, 
але згодом таки дозволив. Я спробувала 
і мені стало страшно. Тоді я сказала, що 
цей спорт не для мене. Але, коли мій тато 
почав їздити на змагання, і брати мене з 
собою, я почала потрошки й сама стріля-
ти. Це було 7 років тому. А офіційно я за-
ймаюся стрільбою на траншейному стенді 
тільки 2 роки.

– Чим запам’яталися вам перші 
ваші змагання?

– Це були обласні змагання у Львові 
2007 р. Там було лише двоє дівчаток, і 
я зайняла 2 місце. Але для мене це був 
шалений успіх і вирішила займатися 
стрільбою професійно. Щоправда, я при-
їздила на збори за свій рахунок, прово-
дила там декілька тренувань і, оскільки 
цього було мало, то не виступала у всіх 

змаганнях. А 2 роки тому тато вирішив 
зайнятися мною серйозно. Ми вклада-
ли у це свої кошти, а ще мене прийняли 
до Львівської школи вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ). Відтоді мені по-
чали оплачувати тренування, і успіхи не 
забарилися.

–  Розкажіть про них докладніше.
–  На виїзді я вперше змагалася за Ку-

бок України в Одесі. Там все було для 
мене нове: зовсім інший стенд, мішені, 
польоти… Та я не здавалася. Там я та-
кож зайняла 2-ге місце, хоча серед біль-
шої, ніж у Львові, кількості учасниць і з 
набагато кращими результатами.

– Стендова стрільба – недешевий 

вид спорту. Хто матеріально забез-
печує ваші змагання, тренування?

– Рушниця дісталася мені від мого 
батька. Зараз фінансування всіх змагань, 
поїздок, тощо дуже хороше, позаяк я вхо-
джу до основного складу збірної Украї-
ни. Кошти виділяють також ЦОП (Центр 
олімпійської підготовки) та ШВСМ. Од-
нак поїздки за кордон я оплачувала сама. 
Останню мою поїздку на універсіаду до 
Китаю мені повністю оплатила наша 
академія, за що я щиро вдячна ректора-
тові, зокрема ректорові проф. І. Копичу, 
завідувачу кафедри фізвиховання доц. І. 
Блащаку, іншим людям, від кого це за-
лежало. Якби не підтримка комерційної 
академії, я, можливо, і не потрапила б на 
ці престижні змагання. 

– Як вам вдається поєднувати ве-
личезні спортивні навантаження з 
навчанням, сесіями?

– Чесно кажучи, встигати всюди дуже 
важко. Особливо важко було у 2011 р. 
Цьогоріч я тільки 5 разів їздила на зма-
гання за кордон! Але я стараюся встигати 
і не гаяти часу. Часом навіть на змаганнях 
вдається написати якийсь реферат. 

– А чого ви хочете досягнути у 
майбутньому? 

– Хочу перемогти на Олімпіаді! Це був 
би найкращий подарунок для мого бать-
ка, який був чемпіоном світу, але на Олім-
пійські Ігри не потрапив. Якщо батькам 
щось не вдається, то їм буде дуже радіс-
но, якщо їхні мрії здійснить дочка. 

– І на якій Олімпіаді Ви сподіваєте-
ся досягнути заповітної вершини?

– Ще не знаю, але наполегливо над 
цим працюватиму. Стрільці беруть 
участь у змаганнях до 50–60 років. У 
нашому виді спорту кажуть: «Ми все 
життя стріляємо для того, щоб декілька 
разів вийти на п’єдестал».

Спілкувався Валерій Подолинний     

Î. ÎÕÎÒÑÜÊÀ: “ÕÎ×Ó ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ ÍÀ ÎË²ÌÏ²ÀÄ²!”

Визначною подією року, що минає, 
стала участь нашої кафедри у Всеукра-
їнському огляді-конкурсі на кращий 
стан фізичного виховання та спорту у 
ВНЗ України за 2010-2011 н. р. Зібра-
но величезний об’єм інформації, і ми 
сподіваємось, що роботу кафедри буде 
оцінено належним чином.

Уся діяльність кафедри фізичного 
виховання ЛКА спрямована на підго-
товку сучасного спеціаліста з міцним 
фізичним та психічним здоров’ям. А 
виховання вольової, цілеспрямованої 
соціально активної молоді, здатної 
швидко адаптуватися у нинішньому 
конкурентному середовищі, забезпе-
чить нашому вишу передові позиції 
у міжнародному спортивному русі, 
сприятиме піднесенню авторитету як 
академії, так і нашої держави.  

Доц. Ігор Блащак, 
завідувач кафедри фізичного

 виховання та спорту ЛКА
Під час чемпіонату Львівщини з армспорту, який відбувався в академії 21 лютого 2009 р.


