
ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ * № 4 (39) * ВЕРЕСЕНЬ 2012

 

ЕстафЕту знань пЕрЕдано 
пЕршокурсникам 

Важко знайти сьогодні молоду 
людину, яка не мріяла б про вищу 
освіту! Адже вища освіта обіцяє 
в майбутньому і цікавішу, краще 
оплачувану роботу, і оволодіння 
інформаційними технологіями, 
без яких сьогодні немає перспек-
тиви, і престиж… Для тих, у кого 
ці мрії збуваються, неминуче  
настає свято першого дзвоника  
в омріяному вищому навчальному 
закладі. 1 вересня ц. р. День знань 
відначили і у Львівській комер-
ційній академії, де відбулося  
урочисте посвячення у студенти.
На відміну від попередніх років, 

цьогорічне свято відбулося в просторій 
актовій залі академії, в якій цілком ви-
стачило місця як для першокурсників, 
так і для їхніх родичів, друзів та знайо-
мих. Об 11-й годині  під звуки Козаць-

кого маршу на сцену в різнокольорових 
мантіях піднімаються члени Вченої 
ради вишу на чолі з ректором ЛКА 
проф. І. Копичем. 

Вступним словом ритуал посвячення 
у студенти відкрив проректор академії, 
проф. С. Гелей (фото 2). Звертаючись до 
першокурсників він наголосив: «Вам 
випала велика честь навчатися у най-
престижнішому економічному виші, 
якому через 5 років виповниться 200 літ; 
у найосвіченішому місті, де функціону-
ють три десятки вищих навчальних за-
кладів, серед яких найстаріші в Україні 
Львівський національний університет, 
Львівська політехніка і Львівська ко-
мерційна академія; у славному Львові 
–духовній та культурній столиці Укра-
їни, в якій жив і творив український 
Мойсей – великий письменник, учений і 
громадсько-політичний діяч, мислитель 
планетарного масштабу І. Франко, 156-й 

день народження якого ми відзначали 27 
серпня. Сьогодні саме той час, коли на-
шим політикам потрібно дати відповідь 
на Франкові запитання:

Чи вірна наша, чи хибна дорога?
Чи праця наша підійме, двигне
Наш люд, чи, мов каліка та безнога,
Він в тім каліцтві житиме й усхне?
І чом відступників у нас так много?
І чом для них відступство не страшне». 
Промовець побажав  юнакам і юн-

кам, зарахованим на навчання в акаде-
мії, завжди бути  молодими та здорови-
ми, енергійними та цілеспрямованими. 
«Нехай ваша праця на ниві науки, осві-
ти та культури збагатить нашу держа-
ву, піднесе її міжнародний авторитет, а 
вас, ваших рідних та близьких зробить 
щасливими!», – сказав він. 

Під склепінням актової зали урочис-
то лунає державний гімн «Ще не вмер-
ла України…» у виконанні учасників 
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хорової капели ЛКА «Мрія». Відтак до 
слова запрошується ректор академії, 
Заслужений працівник освіти України 
проф. І. Копич (фото 2). Іван Михайло-
вич вітає професорсько-викладацький 
склад, усіх студентів-першокурсників, 
а також їхніх батьків зі світлим і ра-
дісним у їхньому житті святом. Ректор 
підкреслив, що саме в нашій академії 
навчалася ціла плеяда успішних лю-
дей, таких як знаний політичний і гро-
мадський діяч В. Балога, Генеральний 
директор першого в Україні гуртового 
ринку «Шувар» Р. Федишин та інші. 
Він висловив упевненість у тому, що 
нова зміна студентів ЛКА примножить 
славу своїх попередників, отримавши в 
академії глибокі, необхідні для життє-
вої кар’єри знання. І надійна запорука 
цьому – висококваліфікований та до-
свідчений науково-педагогічний колек-
тив нашого славного вишу. 

Тим часом до мікрофону знову під-
ходить ведучий, проф. С. Гелей, який 

надає слово начальникові Управління 
зовнішньоекономічних відносин та ін-
вестицій Львівської міської ради С. Кі-
ралю (фото 3). Міський посадовець 
підкреслив, що Львівська комерційна 
академія озброює своїх випускників та-
кими знаннями та навичками, як аналіз 
і управління економічними процесами, 
уміння працювати з комп’ютером, до-
бре володіння іноземними мовами. А 
все це вкрай необхідне для успішної 
роботи в будь-якій галузі, в тому числі 
-- в управлінні складним міським гос-
подарством. У цьому зв’язку, С. Кіраль 
запевнив, що міська рада охоче прийме 
наших студентів на стажування. А піс-
ля захисту диплому стажисти, можли-
во, працюватимуть у львівській мерії.

По тому ведучий, звертаючись до 
першокурсників, зауважив, що розбу-
дова незалежної і соборної Української 
держави неможлива без поєднання 
глибоких фахових знань з високою мо-
ральністю та духовністю молодого по-
коління. «Ви потрібні нашій Україні не 
лише як кваліфіковані спеціалісти, а й 
добрі, гуманні, духовно багаті люди», – 
сказав він. – У важкі хвилини українців 
завжди рятувала Віра в Бога і в цілющу 
силу рідної землі. Саме тому ми запро-
сили капелана академії отця Романа по-
благословити вас на добрі справи». 

Отець Роман звернувся до студен-
тів з теплими напуттями, а потім, як  і 
належить душпастирю, пройшовшись 
сценою та між рядами, окропив викла-
дачів і студентів свяченою водою (фото 
4). Під час ритуалу освячення у залі 
лунає «Ірмос Вознесіння» в обробці Б. 
Дерев’янка, що його піднесено проспі-
вала хорова капела ЛКА «Мрія».

Після освячення проф. С. Гелей на-
гадав, що в час, коли українці святку-
ють 21-шу річницю відновлення дер-
жавності, ми маємо пам’ятати про тих, 
хто наближав це свято, платив за нього 
власною свободою, навіть життям. Се-

ред них колишні студенти нашої акаде-
мії: Євгенія Зелінська -- зв’язкова Оле-
га Ольжича; Петро Дужий -- активний 
діяч ОУН; Роман Ільницький -- міністр 
в уряді Ярослава Стецька; Роман Пан-
чак -- керівник студентської підпільної 
організації; Богдан Криса – лідер анти-
більшовицької організації «Кров Укра-
їни» та інші. 

Були в тому числі й викладачі та 
співробітники академії: Петро Фран-
ко – письменник, учений хімік, четар 
Української Галицької Армії, засно-
вник української авіації; Ярослав Даш-
кевич – визначний історик, в’язень 
сталінського Гулагу; Олена Степанів 
– визначний учений-географ, січовий 
стрілець, яка нагороджена срібною ме-
даллю хоробрості за героїзм, проявле-
ний в битві на горі Маківці. Саме їй на-
лежать слова, адресовані майбутнім по-
колінням: «Пізнайте кожну п’ять рідної 
землі -- хай вріжеться безпосередньо у 
вашу душу її велична краса, хай забри-
нить вона у ваших серцях полум’яною 
любов’ю такою жаркою, що не вб’є її ні 

Продовження.
Початок – стор. 1
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багатство, ні розкіш, ні нужда, ні жит-
тєві невдачі».

Проф. С. Гелей зазначив також, що 
за два століття з нашої академії вийшло  
багато громадсько-політичних діячів, 
кваліфікованих фахівців у різних сфе-
рах економіки, кооперації, торгівлі. За 
браком часу він називає лише деякі 
імена: Володимир Паїк -- автор відо-
мої праці «Корінь безсмертної Укра-
їни»; Юліан Тарнович -- визначний 
культурно-освітній діяч Лемківщини; 
Василь Симчич -- виконавець ролі За-
хара Беркута у одноіменній кінострічці 
режисера Л. Осики; Олександр Литов-
ченко -- Герой Російської Федерації; 
Олександр Ровт – американський мілі-
ардер, один із лідерів світової хіміч-
ної індустрії; Віталій Теплов – ректор 
Білгородського університету спожив-
чої кооперації (Росія); Федір Малека – 
ректор Кишинівського кооперативного 
університету (Молдова); Віктор Рома-
нюк – видатний письменник, депутат 
Верховної ради України І-го скликан-
ня; Василь Сопко – автор 23-ти моно-

графій і 16-ти підручників; Григорій 
П’ятаченко – перший міністр фінансів 
незалежної України.

Далі проф. С. Гелей зачитує чималий 
список достойників, котрі невтомною 
працею, великими здобутками в на-
уці, освіті та вихованні студентів про-
славили Львівську комерційну. Серед 
них: Антоній Павловський, Генрик 
Коровіч, Станіслав Рузевич, Євгені-
уш Ромер, Роман Залозецький, Павло 
Цьомпа, Олександр Домбровський, 
Август Ціргоффер, Володимир Кучер, 
Григорій Ковальчук, Костянтин Глади-
лович, Михайло Холєвчук, Володимир 
Огоновський, Федір Срібний, Іван Кар-
пинець… 

«Тепер вас навчатимуть 400 висо-
кокваліфікованих викладачів, серед 
яких 30 докторів наук, професорів; та 
200 кандидатів наук, доцентів», -- під-
сумовує літописець історії ЛКА і надає 
слово для привітання від імені виклада-
чів директору Інституту економіки та 
фінансів ЛКА (далі ІЕФ) доц. Т. Гера-
сименко (фото 5). Під час посвячення 
у студенти було також оголошено про 
вітальну телеграму на ім’я ректора від 

Правління Укоопспілки з нагоди почат-
ку нового навчального року. 

Поволі ритуал посвяти наближаєть-
ся до кульмінації. Слово надається сту-
дентові маґістратури ІЕФ С. Краєвсько-
му (фото 6). П’ятикурсник зі спеціаль-
ності «Облік і аудит» виголошує свої 
вітання першокурсникам і звертається 
до ректора з проханням передати сим-
волічний ключ знань студентці І курсу 
цього ж Інституту Х. Галас. Проф. І. 
Копич передає ключ трохи збентеже-
ній такою подією дівчині у вишиванці. 
У залі лунає бадьора мелодія  студент-
ського гімну «Ґаудеамус» у виконанні 
«Мрії». Тримаючи обома руками ключ, 
Христина виголошує коротку промову, 
в якій обіцяє підтримувати славні тра-
диції спудеїв Львівської комерційної 
академії (фото 7). 

Нарешті свято добігає кінця. Про це 
повідомляє ведучий Дня знань у сті-
нах ЛКА. Проф. С. Гелей  зауважив, 
що для нинішніх першокурсників – це 
перше свято в академії, упродовж п’яти 
років навчання таких свят буде ще ба-
гато. Найближче з них – 7 листопада, 
коли відзначатиметься 195-річчя на-
шого вишу. Славній даті будуть при-
свячені Божественна літургія, виставка 
квітів, наукові конференції та круглі 
столи, концерти, молодіжні вечори, 
конкурс краси «Міс Академія». Він по-
бажав новоспеченим студентам міцно-
го здоров’я, всяких гараздів і многих 
літ щасливого життя. «Мрія» виконує 
«Многая літа» Д. Бортнянського.

Ведучий оголошує урочистий ри-
туал посвяти в студенти Львівської 
комерційної академії закритим. У залі 
всі встають (фото 8). Хорова капела за 
усталеною традицією виконує духо-
вний гімн України «Боже великий, єди-
ний». 

Іван Сторонній 

ЕстафЕту знань пЕрЕдано пЕршокурсникам 
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7 вересня ц. р. відбулося перше у 
цьому навчальному році засідання 
Вченої ради Львівської комерційної 
академії. Головним пунктом порядку 
денного засідання було питання «Про 
результати набору студентів ЛКА та 
Луцького кооперативного коледжу 
ЛКА у 2012 р. та завдання щодо орга-
нізації набору у 2013 р.» (доповідач – 
відповідальний секретар приймаль-
ної комісії академії доц. Р.  Воронко).

Доц. Р. Воронко відзначив, що попри 
значну роботу, проведену в академії за-
для виконання ліцензованих обсягів 
прийому студентів, набір цього року був 
гіршим, ніж попереднього року, коли 
абітурієнтів було менше. Він докладно 
проаналізував об’єктивні причини, які 
спричинили такий стан речей в акаде-
мії і в цілому по Україні. Однією з них 
було те, що бали, набрані випускниками 
середніх шкіл за зовнішнім незалежним 
оцінюванням знань, були часто нижчі за 
прохідний бал, необхідний для вступу. 
Така «успішність» не дозволила бага-
тьом потенційним абітурієнтам подати 
документи на вступ до академії. Неаби-
як вплинула на набір студентів і та об-
ставина, що місця на навчання за дер-
жавним (цільовим) замовленням у 2012 
р. академії не виділено. 

Як наслідок, до ЛКА цьогоріч при-
йнято 2253 особи, в тому числі: на денну 
форму навчання – 285 студентів, з них на 
скорочений термін – 99; на заочну фор-
му навчання – 686, з них на скорочений 
термін – 647 студентів, включно з випус-
книками коледжів системи споживчої 
кооперації; на вечірню форму навчан-
ня -- 2 студенти (обидва на скорочений 
термін); на старші курси для здобуття 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціа-
ліста й маґістра та другої вищої освіти 
– 1280 осіб. До Луцького коледжу зара-
ховано 240 осіб, в тому числі: на денну 
форму навчання – 123; на заочну – 47; 
на здобуття робітничих професій – 70 

Як набрати більшЕ студЕнтів?
осіб. Це в рази менше, ніж передбачено 
ліцензіями Міністерства освіти, науки, 
молоді та спорту України. Отож допо-
відач закликав працівників усіх підроз-
ділів академії «активно і відповідально 
працювати» у цій царині. 

Обговорення питання викликало жва-
ві, зацікавлені дискусії. Проф. Ф. Хміль 
запропонував з метою кращої популя-
ризації академії «розробити комплекс 
заходів маркетингового характеру», а 
проф. С. Скибінський заявив, що най-
кращою рекламою для вишу є «активі-
зація викладачів в аудиторії, підвищен-
ня якості роботи зі студентами».  Надхо-
дили також пропозиції клопотатися про 
держзамовлення хоча б на технологічні 
напрями півдготовки на товарознавчо-
комерційному факультеті, і навіть по-
ставити у райцентрах агітаційні намети 
або  знизити плату за навчання.

Перший проректор ЛКА проф. П. Ку-
цик на це зауважив, що за останні 3 роки 
плата за навчання в академії не зроста-
ла, а результату немає. «Якщо знизити 
ціну за навчання, не буде чим платити 
викладачам, -- сказав він. – Підготовка 
студентів має бути рентабельною. Але 
їм потрібно надавати якісні освітні по-
слуги». 

Підбив підсумки дискусії ректор ака-
демії проф. І. Копич. «Ми розраховує-
мо плату за навчання, виходячи з того, 
щоб окупилася підготовка студента, не 
закладаючи у неї нічого зайвого, -- під-
креслив керівник вишу. – Це питання 
потребує ширшого і детальнішого об-
говорення. А наразі пропоную включи-
ти до проекту ухвали пропозицію проф. 
Ф. Хміля про опрацювання комплексу 
заходів маркетингового характеру з ме-
тою прийому до академії більшої кіль-
кості студентів».

В ухвалі Вченої ради з цього питан-
ня зобов’язано інститути, факультети, 
випускові кафедри академії і Луцький 
коледж «активніше впроваджувати в 

життя рекомендації, пе-
редбачені постановою 
Правління Укоопспілки 
№ 305 від 02.12. 2008 р. 
«Про заходи правлінь 
Укоопспілки, Кримспо-
живспілки, облспожив-
спілок та вищих навчаль-
них закладів споживчої 
кооперації України щодо 
комплектування контин-
генту студентів у 2009 
– 2014 рр.» та відповідні 
заходи Львівської комер-
ційної академії від 08. 01. 
2009 р., забезпечивши 
належний ефект від цієї 

роботи». Приймальній комісії ЛКА, 
інститутам, факультетам академії та 
коледжу слід підготувати всі рекламні 
матеріали з профорієнтаційної роботи 
і у вересні-жовтні поточного року здій-
снити набір слухачів на 6-місячні під-
готовчі курси для вступу на навчання у 
2013 р. 

На факультетах, кафедрах академії 
та в коледжі заплановано створити про-
форієнтаційні групи з числа викладачів, 
випускників і студентів із залученням 
органів студентського самоврядуван-
ня та подати їх списки до 1 жовтня ц. 
р. у ректорат для погодження. В ухвалі 
йдеться також про персональну відпові-
дальність, директорів інститутів ЛКА і 
коледжу, деканів факультетів за форму-
вання контингенту студентів у наступ-
ному році.

Іншим важливим питанням, 
пов’язаним з набором студентів, було 
питання про упорядкування структури 
академії. Із цього пункту порядку ден-
ного виступив ректор, проф. І. Копич. 
Він доповів про рішення ректорату лік-
відувати в академії кафедру регіональ-
ної економіки, детально поінформував-
ши про працевлаштування її викладачів 
на інших кафедрах. Це рішення ухвале-
не одностайно. 

На засіданні Вченої ради було також 
розглянуті питання про рекомендацію 
ст. викладача кафедри фінансів і кре-
диту Т. Мединської до присвоєння вче-
ного звання доцента, про затвердження 
плану роботи Вченої ради на І-ше пів-
річчя 2012 – 2013 навчального року, 
про рекомендацію до друку навчальних 
посібників і монографій викладачів 
вишу. Під час  засідання ректор акаде-
мії тепло привітав кількох членів Вче-
ної ради, які влітку відсвяткували свій 
день народження.

Власна інформація                               

Ректор, проф. І. Копич вітає
 зав. кафедри філософії та культури 

доц. О. Тимченка із 60-річним ювілеєм

Таємне голосування за кандидатуру  
ст. викладача Т. Мединської
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Львівська міська рада та Асоці-
ація фахівців з управління люд-
ськими ресурсами організувала у 
березні ц. р. зустріч працівників 
сфери управління персоналом з 
навчальними закладами та пред-
ставниками бізнесу. За задумом 
організаторів, основною метою зу-
стрічі було формування потреб до 
персоналу в бізнесі. У заході взяли 
участь 285 студентів, аспірантів 
та викладачів, 27 представників 
із 22 компаній, в тому числі пред-
ставники кафедри менеджменту 
Львівської комерційної академії: 
доцент кафедри менеджменту  
І. Свидрук;  Р. Джуган – магі-
странт спеціальності «Управління 
інноваційною діяльністю»;  
І. Грицишин та О. Застріжна – ма-
гістранти спеціальності   
«Менеджмент організацій та адмі-
ністрування». 
Відкрив конференцію міський го-

лова Львова А. Садовий. Він привітав 
учасників, був здивований значною їх 
кількістю та пообіцяв, що такі зустрічі 
будуть проводитися частіше. Мер та-
кож зазначив, що у міській раді Львова 
вже пройшли стажування близько 6 ти-
сяч студентів! 

Начальник відділу кадрів міської 
ради та координатор програми «Пер-
ший кар’єрний крок» Г. Бордун у сво-
єму виступі зазначила, що для студен-
тів важливо вже з 2-го курсу починати 
шукати місце праці. Вона висловила 
готовність допомогти та запропонувала 
консультативні послуги міськради, за-
лишивши свої координати: т.297-57-59; 
e-mail -- karyera.lmr@gmail.com. 

По тому слово було надане представ-
никам львівських ВНЗ. В. Волошин з 
Інституту підприємництва та перспек-
тивних технологій НУ «Львівська по-
літехніка» поділився досвідом свого 

з’Ясували, що потрібно длЯ працЕвлаштуваннЯ
вишу, зазначивши, що основним орієн-
тиром при складанні навчальних планів 
має бути пошук відповіді на запитання: 
«Куди ми готуємо фахівців?».

Доцент кафедри менеджменту орга-
нізацій Львівської філії МАУП О.  Гри-
невич виступила з доповіддю «Відмін-
ники ВНЗ і професіонали на роботі: чи 
завжди однозначна відповідь?». Вона 
наголосила на важливому значенні 
двох видів компетенції: загальної, яку 
формує фундаментальна підготовка у 
ВНЗ, та спеціальної, що формується 
на практиці. Доповідач констатувала 
невідповідність ОКХ потребам ринку 
праці та працедавцям і запропонувала 
залучати до розробки ОКХ практиків 
та працедавців.

Доцент кафедри менеджменту ЛКА 
І. Свидрук виступала з темою «Пробле-
ми працевлаштування студентів ВНЗ: 
практичні та правові аспекти» (фото 1). 
У виступі йшлося про те, що спудеям 
необхідно знати конкретні вимоги пра-
цедавця. При цьому не загальні вимоги, 
а унікальні якості претендента на поса-
ду, завдяки яким він є найбажанішим 
канди датом. Промовець висловила по-
бажання до працедавців розробляти для 
претендентів на вакансії професіограми 
(«портрет ідеального працівника»).

І. Свидрук наголосила, що найак-
туальніша проблема сьогодні -- це не-
відповідність вимог законодавства та 
деяких практичних аспектів працевла-
штування, зокрема:

-  вимоги до претендентів на вакантні 
посади і бажання працедавця отримати 
працівника принаймні з однорічним 
досвідом роботи;

- відсутність такого досвіду у студен-
тів відразу ж після закінчення вишів;

- положення Кодексу законодавства 
про працю (глава 3, ст.24  «Випробу-
вання при прийняттi на роботу»), де 
зазначається, що випробування не вста-

новлюється при прийняттi на роботу 
молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення 
ВНЗ; осiб, якi не досягли 18 років, та 
ще певних категорій населення….

Для вирішення цієї проблеми допо-
відач запропонувала такі шляхи:

1. Провідний фахівець підприєм-
ства, розумний менеджер з персоналу, 
тобто всі ті люди, які причетні до про-
цесу набору та відбору претендентів 
на вакантні посади, можуть спрогно-
зувати, чи впорається претендент без 
досвіду із пропонованими посадовими 
обов’язками. Тим паче, що зараз є зна-
чна кількість як професійних, так і пси-
хологічних тестів, рекомендацій для 
відбору. Для прикладу, зав. кафедри ме-
неджменту ЛКА проф. Ф. Хміль вважає 
за доцільне використовувати такі сучас-
ні методи оцінювання працівників, як 
«ранжування», «модель 360 градусів», 
«контрольні листи» т. ін.

Тільки не треба боятися брати ви-
пускника без досвіду роботи. Є багато 
шансів, що зробивши це, працедавці 
отримають «вдячного та відданого» 
працівника, з високими якісними по-
казниками його праці.

2. Запрошувати на виробничу та пе-
реддипломну практику студентів 4-5 
курсів, що дозволить їм адаптуватися 
до умов роботи на підприємстві та чіт-
ко усвідомити, які знання та навички 
необхідні для працевлаштування на це 
чи інше підприємство. Працедавець ма-
тиме змогу поспостерігати за ймовір-
ним претендентом на вакантну посаду і 
можливість «виростити для себе» май-
бутнього ефективного працівника.

Наприкінці виступу І. Свидрук за-
значила, що важлива і проблема адап-
тування школяра до навчання у виші. З 
цією метою при кафедрі менеджменту 
ЛКА створено Клас попередньої ме-
неджерської підготовки, де учні 10-11 
класів мають можливість в другій по-
ловині дня та по суботах проходити по-
чаткове навчання у ВНЗ. 

Перший випуск учнів такого класу 
відбувся 28 лютого ц. р. Тим, хто успіш-
но пройшов навчання, були видані сер-
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тифікати (фото 2). Охочі навчатися у нас 
можуть записуватися до наступного кла-
су. За довідками можна ознайомитися на 
сайті ЛКА та кафедри менеджменту: 
http://www.lka-manager.com.

Далі слово було надано керівникам і 
представникам працедавців. Вони роз-
повіли про основні вимоги до претен-
дентів на вакантні посади на їхніх під-
приємствах, а також до студентів, які 
хочуть пройти у них практику. Серед 
них був і представник молодіжної про-
грами «Айсек» (www.ua.join-aisec.com), 
яка дає можливість студентам реєстру-
ватися та брати участь у волонтерських 
програмах стажувань за кордоном про-
тягом 6-8 тижнів. 

Менеджер з персоналу компанії 
Softserve Ю. Турок зазначив, що крім 
спеціалізації з ІТ-технологій, претен-
дентові потрібні персональні якості 
людини та знання англійської мови. Він 
порадив всім студентам вивчати добре 
вимоги резюме, виключати непотріб-
ні якості для обраної посади при його 

підготовці, брати участь у молодіжних 
та волонтерських програмах на зразок 
«Айсек». 

Представник АТ «Галичфарм» К. Гін-
ка оголосила, що у них діє двомісячна 
оплачувана програма стажування для 
студентів. Вона визначила, що основни-
ми характеристиками людини, яка праг-
не добре працевлаш туватися є: спеціаль-
ні знання, організованість, націленість 
на результат, інноваційність і розвиток, 
вміння працювати з інформацією тощо.

О. Сніжинська, представник пиво-
варні «Львівське пиво», переконала 
всіх, наскільки важливо на підприємстві 
«бути командним гравцем». З огляду на 
це, при працевлаштуванні треба зверта-
ти увагу на сформовану корпоративну 
культуру та цінності особистості.

Холдинг «ФЕСТ» (www.robota@fest.
lviv.ua) складається з ресторанів, турис-
тичних агентств, інших корпоративних 
мереж. Його працівник Ю. Верста роз-
повів, що за 4 роки із підприємства з 10 
працівниками «ФЕСТ» перетворився на 
холдінг із 950 працівниками, а середній 
вік управлінців у них – від 25 років! Він 

запросив до співпраці студентів та за-
лишив для цього контактний телефон: 
095-260-42-92.

Готові до співпраці зі студентами 
і торговельно-виробнича компанія 
«Львівхолод» (www.lvivcold.com.ua, 
т.244-21-96, вул.Угорська, 22); Центр 
управління персоналом (www.center-
personal.info, т. 244-31-32); «Кредо-
банк»; рекрутингово-кадрове агентство 
«Компанія «Ваш успіх»; ДТЕП «ІСТ-
Захід»; готель «Супутник» та інші 
компанії. Інформація за підсумками зу-
стрічі розміщена на сайті: www. http://
kadry.lviv.ua/зустріч-роботодавців-та-
кандидатів/.

Отже, в рамках зустрічі було 
з’ясовано, які основні вимоги бізнесу 
та фактори впливу на працевлашту-
вання молодої людини. Кожен учасник 
конференції отримав корисну інформа-
цію про потреби та конкретні вимоги 
організацій до персоналу, а також фа-
хові відповіді. Хотілося б, щоби такі 
зустрічі були частішими!

Ірена Свидрук, 
доцент кафедри менеджменту ЛКА

з’Ясували, що потрібно длЯ працЕвлаштуваннЯ
Закінчення.
Початок – стор. 5

Наприкінці 2011 - 2012 навчально-
го року у Львівській комерційній 
академії відбулася ювілейна  
Х науково-практична конферен-
ція студентів юридичного факуль-
тету на тему: «Проблеми право-
вого регулювання в сучасній 
Україні». Захід проходив у форма-
ті виступів та дискусій у секціях 
приватно-правових та публічно-
правових дисциплін.
Метою конференції були обмін прак-

тичними і теоретичними напрацювання-
ми учасників конференції у сфері про-
блем правового регулювання в сучасній 
Україні та опрацювання і підготовка 
рекомендацій з удосконалення чинно-
го законодавства. Пленарне засідання 
конференції відбувалося у залі засідань 
Вченої ради ЛКА. У ньому взяли участь 

проблЕми правового рЕгулюваннЯ в сучасній україні

понад 65 студентів на-
шої академії та інших 
юридичних закладів 
нашого регіону. 

Відкрив засідання 
перший проректор 
ЛКА к. е. н., проф.  
П. Куцик, який висту-
пив перед молодіж-
ною аудиторією з ві-
тальним словом. Він 
зазначив, що кожна 
конференція – це ре-
зультат великої пра-
ці наших науковців, 
адже Львів давно став 
одним з найбільших 
наукових центрів України. Перший 
проректор побажав плідної роботи всім 
учасникам конференції та цікавих, на-
віть непередбачуваних результатів, 
затребуваних не лише юридичною на-
укою, а й актуальних для представників 
практичної сфери. З привітаннями до 
майбутніх правників звернулися також 
декан юридичного факультету академії, 
д. ю. н., проф. В. Канцір і Заслужений 
юрист України, к. ю. н., доц. З. Гладун.

На конференції було піднято багато 
гострих, складних, неврегульованих або 
ж неоднозначно врегульованих у чинно-
му українському законодавстві питань. 
Кожна доповідь на ній не просто фор-

мально обговорювалася, а й викликала 
жваві дискусії та слушні пропозиції. 
Всі доповідачі, які готували доповіді і 
виступали на конференції, були нагоро-
джені грамотами. 

Завершив роботу конференції за-
ступник декана юридичного факуль-
тету, к. ю. н., доц. О. Котуха. Він по-
дякував всім учасникам цього науко-
вого студентського форуму за активну 
участь у конференції та цікаву і плідну 
співпрацю.

Доц. Олександр Котуха, 
заступник декана юридичного 

факультету ЛКА
 Проф. П. Куцик відкриває конференцію

Студенти юридичного повністю заповнили залу засідань
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Ця скромна дівчина з 
Рави-Руської, що на 
Львівщині, мабуть, і 
не сподівалася такого 
успіху. Уявіть собі: 
провчившись чотири непо-
вних роки в академії вона здобула 
перше місце в Україні на конкур-
сі студентських наукових робіт, 
який відбувався у Київському  
національному університеті  
ім. Т. Шевченка! Цим самим Іра 
додала ще одну нагороду у чималу 
копилку нагород, які останнім 
часом щороку здобувають наші 
студенти на всеукраїнських олім-
піадах, конкурсах студентських 
наукових і дипломних робіт. Про 
те, як вона досягла такого успіху, 
студентка магістратури Інституту 
економіки та фінансів ЛКА (спе-
ціальність – «Облік і аудит») Іри-
на Недибалюк розповіла для чи-
тачів «Студентського меридіану».
-- Моя робота була написана під ке-

рівництвом к. е. н., ст. викладача кафе-
дри бухгалтерського обліку О. М. Ма-
зуренко. Я стала співпрацювати з цим 
викладачем тільки на 4-му курсі. Пізно 
дізнавшись про конкурс, який відбував-
ся у Києві, ми все ж таки вирішили в 
короткий термін підготувати наукову 
роботу на тему «Бухгалтерський облік 
фінансових інвестицій: організація та 
методика». Основним завданням у цій 
роботі було показати новизну наших 
досліджень. 

«Наших» тому, що, незважаючи на 
те, що я робила основну роботу, Ольга 

Миколаївна мені всіляко допомагала, 
подавала ідеї, спрямовувала у правиль-
не русло висвітлення питання. Тож у 
своєму 1-му місці я завдячую їй, а та-
кож першому проректорові проф. П. О. 
Куцику, який керує дослідженням цієї 
теми у нашій академії. Він також читав 
мою роботу та давав настанови перед 
поїздкою до Києва. Раніше я працювала 
також під керівництвом доц. Р. В. Бой-

ка із кафедри аудиту, у 
якого багато чому 
навчилася. Гадаю, 
що саме завдяки 
нашій співпраці 
вийшло таке до-
слідження, яке не 
сором було предста-
вити на всеукраїн-
ському рівні. 

Адже у Київсько-
му університеті, де 
відбувався захист 
мого наукового до-
робку, зібрався цвіт ві-
тчизняної економічної 

думки. Всього на конкурс було пред-
ставлено 179 студентських робіт з 23 
областей та АР Крим. Щоправда, піс-
ля попереднього відбору до 2-го ета-
пу конкурсу було допущено лише по 
кілька представників із кожного реґі-
ону. Протягом 2 днів ми презентували 
свої роботи з використанням мульти-
медійних засобів. Ми розповідали про 
те, чому обрали саме таку, а не іншу 
тему та, в чому полягає її новизна. Це 
оцінювалося. Окрім того, нам задавали 
питання і оцінювали як наші відповіді, 
так і активність в обговоренні. Оцінка 
робіт була неупередженою, суворою, 
оскільки в журі були люди, які могли 
задавати різнопланові питання. Серед 
них: професори В. Г. Швець, Н. О. Гура, 
декан економічного факультету КНУ 
ім. Шевченка, член-кореспондент НАН 
України, проф. В. Д. Базилевич та інші 
вчені. 

4 роки навчання в академії дали мені 
великий багаж знань і неоціненний до-
свід. На 1-му курсі я не брала активної 
участі у науковому житті нашого інсти-
туту. Проте, починаючи з 2-го курсу, я 
почала серйозніше займатися наукою 
і відчула, що наукова робота цікава і 
допомагає в навчанні, дозволяє спіл-
куватися з людьми, які працюють у цій 
сфері, радо ділячись з тобою своїми 
глибокими знаннями. Я почала брати 

участь у наукових конференціях у нас, 
в академії, побувала на конференції у 
м. Луцьку. Навіть цей диплом І ступеня, 
яким я була нагороджена в Києві, згід-
но з наказом Міністерства освіти, на-
уки, молоді та спорту давав пільги при 
вступі до маґістратури. Отож, користь 
від участі студента у науковій роботі 
беззаперечна. 

До того ж, мені пощастило навчати-
ся у дуже сильній академічній групі (10 
червоних дипломів після закінчення ба-
калаврату!). А коли всі добре навчають-
ся, то не годиться пасти задніх. Мені 
було приємно навчатися в колективі, де 
спрацьовувала така риса мого характе-
ру, як дух доброзичливого суперництва. 
Окрім того, у нас були хороші виклада-
чі, які постійно наголошували, що нам 
необхідно отримати міцні фахові зна-
ння, поки є така нагода. Ці сприятливі 
обставини спонукали якомога ефектив-
ніше працювати над собою всі 4 роки і 
зіграли велику роль у моєму навчанні 
та заняттях науковою роботою. 

Хоча, якщо чесно, навчатися було 
нелегко -- встигнути зробити все, ма-
буть, нереально. Потрібно складати 
свій робочий графік так, щоб працюва-
ти розмірено і систематично, аби досяг-
ти того, чого ти хочеш. Для цього по-
трібне бажання постійно самоудоско-
налюватися, приділяючи увагу не лише 
програмному матеріалу, але і нюансам, 
новинам та змінам, що часто відбува-
ються, приміром, у законодавстві.

Сьогодні, працюючи адміністрато-
ром у ресторані, я відчула наскільки по-
трібні ті знання, які дає академія. Вони 
вже допомогли мені при проведенні 
інвентаризації. Зараз у мене склалися 
такі обставини, що мені довелося пе-
ревестись на заочне відділення. Але я 
вважаю, що, якщо дуже хотіти, можна 
вивчити важливі для роботи дисциплі-
ни і самостійно. Саме цим я і буду за-
йматися. Хоча на заочній формі навчан-
ня теж читають необхідні предмети і 
дають різні завдання. А у подальшому 
я маю на меті успішно закінчити магі-
стратуру і працювати за своєю спеці-
альністю – бухгалтером чи, можливо,  
фінансистом.

Записав Василь Кутянин

 «наукова робота цікава 
і допомагає в навчанні»  

На фото: Ірина Недибалюк, студент-
ка магістратури Інституту економіки та 
фінансів ЛКА (спеціальність «Облік і 
аудит»). 
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мандрівка Холодним Яром 

На фото: 1. Козак, якого ми зустріли 
першим дорогою до хутора Буда

2. Туристично-відпочинковий комплекс 
«Дикий Хутір» у Буді

3. 1100-літній дуб М. Залізняка (висота 
30, обхват 8,65 м) на х. Буда

4. Бетонна реконструкція гігантського 
казана «Склик», в якому козаки варили їжу 
та використовували як дзвін для скликан-
ня ради. 

5-6. Будівлі відновленого Мотронин-
ського монастиря, де послушником був М. 
Залізняк.

7. Пам’ятник героям-холодноярцям у 
с. Мельники, де жив головний отаман по-
встанців В. Чучупак

8. Зброя гайдамаків, якою часто слугу-
вали селянські знаряддя праці. Краєзнав-
чий музей у с. Медведівка.

9. Знамено Холодноярської Республіки 
із написом «Воля України або смерть», яке 
використовувалося поряд із державним 
прапором України. Музей с. Медведівка

Холодний Яр в адміністра-
тивному відношенні -- це 20 сіл 
і хуторів, що займають 30 тис. 
га на правому березі Дніпра, го-
ловно в Чигиринському районі 
Черкаської області на її межі з 
Кіровоградською. Це -- 7 тис. га 
пралісів, де збереглися сотні ду-
бів віком від 300 до 500 років! 

А ще ця заповідна місцина 
знаменита як осередок україн-
ських національно-визвольних 
змагань. У 30-х роках ХVIII 
ст. тут розташувала свої куре-
ні Холодноярська Січ, пізніше, 
у 1768 р., М. Залізняк зібрав 
побратимів-гайдамаків, які під-
няли повстання проти польської 
шляхти (Коліївщина). Свою 
непокірність виявили герої-
холодноярці і у ХХ ст. У 20-х ро-
ках тут кілька років проіснувала 
вільна Холодноярська Респу-
бліка, яка об’єднала селян із 25 
сіл у боротьбі з більшовицькою 
окупацією, а в роки ІІ світової ві-
йни діяли відділи УПА. Про це 
дивись фоторепортаж на с. 8 і 9.

Текст і фото 
Валерія Подолинного 

Минулого літа автору цих рядків вдалося здійснити давню мрію, відвіда-
вши Холодний Яр – святиню українського духу, не раз оспівану у поемах 
Т. Шевченка, у романах Ю. Горліс-Горського та В. Шкляра. 

5

1

6

2 4
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Останніми роками двоє колишніх 
випускників Львівської комерцій-
ної академії – доц. Ірина Лапшина 
та аспірант Ростислав Аверчук – 
мали нагоду працювати і навчати-
ся в Окфордському університеті. 
Про свій досвід і враження від лі-
дера світової освіти й науки вони 
розповіли в інтерв’ю з редактором 
«СМ», які подаємо нижче.  

-- Що закинуло вас аж в Оксфорд?
-- Метою моєї поїздки до Оксфорд-

ського університету було стажуван-
ня в Центрі міграційних досліджень 
«COMPAS», який входить до структури 
університету. Я писала кандидатську 
дисертацію «Міжнародні трудові мі-
грації в Україні» і мене запросила туди 
український Центр соціологічних до-
сліджень, як експерта у міжнародному 
проекті з питань міграції. Цей масш-
табний проект, в якому беруть участь 8 
країн, в тому й Україна, розрахований 
на 3 роки. Він цікавий тим, що в 4-ох 
країнах паралельно проводяться дослі-
дження міграційних процесів. До цих 
країн відносяться Україна, Туреччина, 
Марокко і Сенегал, і в кожної з них є 
свій партнер. Нашим партнером визна-
чено Оксфордський університет.

Дослідження проводяться у 3 етапи. 
Для кількісного дослідження на 1-му 
етапі була розроблена анкета на 25 сто-
рінок. Анонімне опитування здійснено 
в 4-ох реґіонах нашої держави, які ми 
самі обрали. Було опитано 2 тис. рес-
пондентів – по 500 у кожному регіоні.  

 Доц. І. Лапшина: «вЕсь оксфорд виглЯдає 
Як один вЕликий унівЕрситЕт»

2-й етап – це якісне дослідження, на 
якому я була безпосередньо задіяна. 
Це було опитування 20 осіб з кожного 
реґіону, т. зв. глибинне інтерв’ю. Під 
час інтерв’ю люди відповідали на пи-
тання щодо сприйняття ними Європи, 
їхніх міграційних аспірацій, напрямків 
міграції тощо. Це -- один з блоків опи-
тування. Інші блоки стосувалися задо-
волення життям, ситуації в країні про-
живання та реґіоні тощо. Я працювала 
в Осфорді, коли ішов процес обробки 
глибинних інтерв’ю – стенограма, пе-
реклад і кодування. Нас навчили роботі 
у спеціальній комп’ютерній програмі, 
де кодуються усі якісні інтерв’ю. 

І 3-й етап, т. зв. тріангуляція, вклю-
чає опитування експертів з міграційних 
питань, зацікавлених осіб, представни-
ків міністерств, посольств, консульств. 
А потім результати отримані під час 
1-го, кількісного, і 2-го, якісного, дослі-
дження будуть співставлятися.

-- А чим ви особисто займалися в 
Оксфорді?

Я виконувала частину роботи, а саме 
очистку даних, що їх ми отримали на 
1-му етапі. Потрібно було перевірити 2 
тис. анкет, наскільки якісно вони були 
заповнені, чи не містять суперечнос-
тей, тобто реальностю цих анкет. А, 
крім того, в моїх особистих інтересах 
було попрацювати в бібліотеках, зна-
йти матеріали для своєї докторської 
дисертації із розвитку людського ка-
піталу в сучасній Україні. Мені до-
зволили безкоштовно користуватися 
бібліотеками, і там я скачала чимало 

матеріалів про нашу країну. 
Хороша база даних є і в дослідниць-

кому центрі. Адже Оксфорд -- найста-
ріший англомовний університет у світі, 
заснований у 1133 р. У цьому старовин-
ному містечку є понад 100 бібліотек! 
Взагалі весь Оксфорд виглядає як один 
великий університет. І, якщо хтось пи-
тає як пройти до університету, то мож-
на поставити людину у незручне стано-
вище, бо кожна споруда асоціюється з 
університетом. Університет складаєть-
ся із 39 незалежних коледжів, кожен з 
яких має своє фінансування. 

-- Яким було ваше перше враження 
від міста?

-- Люди там привітні, усміхнені і 
доброзичливі. Коли я тільки приїхала, 
поселилася і вийшла на вулицю, якась 
жінка, побачивши, що я дивлюся навсі-
біч, одразу запитала чи я не заблукала, і 
чим вона може допомогти.

-- А як вас прийняли у дослідниць-
кому центрі?

1
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-- Зустрів мене мій керівник і водно-
час колега по проекті Френк – відомий 
дослідник міграції в Україні і в Туреч-
чині, – і взяв на себе всі організаційні 
питання. А вразила відмінність нашої 
і їхньої науки. Ми займаємося дослі-
дженням широкого кола питань. Там, у 
Центрі міграційних досліджень, кожен 
займається дослідженням якоїсь вузь-
кої сфери міграційних проблем, як от: 
нелегальна міграція, змішані шлюби і 
т. п. Концентрація на вузькій проблемі 
дозволяє дослідити її глибше, отримати 
грунтовніші результати. Хоча у «спеці-
алістів широкого профілю» також є свої 
переваги. 

А по-друге, у згаданому центрі не-
має чітких правил, на кшталт: «робо-
чий день – із 9 до 18 години». Праців-
ники працюють творчо. Вони можуть 
працювати вдома, поїхати за кордон на 
пару тижнів, а то й на місяць, не відпро-
шуючись у керівництва. Головна орієн-
тація – на результат, а зв’язок з устано-
вою можна підтримувати за допомогою 
телефону чи «Скайпу».

-- Вас, напевно, забезпечили там і 
оргтехнікою?

 --Для стажистів, користування фон-
дами і обладнанням центру, як прави-
ло, платне. Але з огляду на те, що я 
працюю у проекті як колега, мені до-
зволили користуватися всім безплатно. 
Одразу було виділено комп’ютер, прин-
тер, ксерокс і т. ін. До речі, під час мого 
перебування в Оксфорді туди були за-
прошені на дводенну конференцію і всі 
партнери з 4-ох країн, задіяні у нашому 
проекті. Метою зустрічі була презента-
ція результатів 1-го етапу дослідження. 
На одній з моїх світлин – наша група на 
чолі з координатором проекту із Сенега-
лу доктором Папа Демба (крайній зліва 
на фото 2). Він цікаво розповідав нам 
про специфіку проведення інтерв’ю в 
Сенегалі, де одне домогосподарство 
може складатися не з 2 – 3, а з 30 – 40 
осіб! Складаючи анкети, ми мусили 
адаптувати їх до різних країн, щоби був 
єдиний інструментарій дослідження й 
обробки інформації. 

-- А як в Оксфорді організований на-
вчальний процес?

-- З цим я не стикалась. Дещо мені 
лише розповідали колеги, які там ви-
кладають. На питання, як зробити газон 
ідеальним, англійці відповідають: «Ні-

чого особливого. Його просто 
треба поливати і підстригати. 
І так 200 років поспіль». В 
Оксфордському університеті 
викладання за давньою тра-
дицією грунтується на інди-
відуальному підході. Але й 
підбір студентів там «зірко-
вий». До Окфорда дуже важко 
вступити, а щоб зробити нау-
кову кар’єру, всі оцінки по за-
кінченні університету мають 
бути лише «відмінно». 

-- А як ви добиралися на 
роботу, де мешкали?

-- Для мене найбільшим 
стресом в Англії було пересу-
вання велосипедом, бо попри 
наявність велосипедних дорі-
жок, в Оксфорді дуже пожвав-
лений вуличний рух. Перші 
два тижні я не помічала ні 
архітектури, ні людей, ні де-
рев. Там є автобуси, але вело-
сипед –  спосіб життя у цьому 
місті. На велосипедах їздять і 
студенти, і поважні доктори 
та  професори. Для мене теж 
знайшли велосипед і довело-
ся крутити педалі (фото 1).

Мешкала у приватному 
двоповерховому будинку. 
Квартиру оплачувала сама. Англія – 
країна дорога. Моя кімната коштува-
ла мені 500 фунтів на місяць. І це при 
тому, що кухня була спільною із сусі-
дами, які прибули з інших країн. Однак 
досвід спілкування з ними також був 
для мене корисний. До речі, в Англії 
дуже толерантне ставлення до інозем-
ців та імігрантів. 

-- Чи мали ви час на цікаве дозвіл-
ля, екскурсії?

Так. Кілька разів я їздила до Лондо-
на. Побувала в Британському музеї, на 
Трафальгарській площі, оглядала Тау-
ерский міст. Але Оксфорд мені сподо-
бався більше. Це – затишне містечко зі 
150 тисячами населення, старовинною 
архітектурою і… особливою атмосфе-
рою. 

-- Розкажіть про цю особливу ат-
мосферу, звичаї і традиції докладні-
ше. 

-- Один з таких звичаїв – урочис-
та хода професорів і докторів навколо 
Бодлеанської бібліотеки, що відбува-
ється один раз на рік (фото 3). Це дов-
гоочікувана подія, під час якої відбува-
ється вручення нагород, дипломів про 

здобуття наукових ступенів і т. п. Поди-
витися на церемонію, що немає нічого 
спільного з маркетинговими заходами,  
щоразу збирається багато людей. 

Дуже багато в Окфордському універ-
ситеті студентських товариств: як спор-
тивних, так і товариств за інтересами. 
Засноване навіть українське товари-
ство. Кожен коледж має своє приміщен-
ня, свою церкву, свій хор, своє поле для 
крікету  і все необхідне для розвитку 
особистості та ведення здорового спо-
собу життя. Обов’язкові заняття спор-
том є однією з іміджевих компонент 
цього університету.
 Чи варто нашим вишам рівнятися 

на таку систему навчання як в Окфор-
ді, чи це просто надмірні забаганки ан-
глійських аристократів?
 Якщо врахувати, що серед випус-

кників англійських університетів -- по-
над 90 лауреатів Нобелівської премії, 
то, гадаю, що варто. Якість освіти у 
них надзвичайно висока. Там навчають 
мислити, переконувати і захищати свої 
власні ідеї та погляди. 

 Доц. І. Лапшина: «вЕсь оксфорд виглЯдає 
Як один вЕликий унівЕрситЕт»

Закінчення.
Початок – стор. 9.
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– Що спонукало вас після академії 
вступити в Оксфорд? 

– Я вирішив принаймні спробувати 
вступити до одного з найкращих уні-
верситетів світу, щоб знати, що зробив 
на цьому етапі усе, що міг. Мене прива-
била комбінація близько пов’язаних між 
собою політики, економіки і філософії, 
що лежить у фундаменті будь-якої інте-
лектуальної діяльності. Хотілось краще 
зрозуміти, як функціонують успішні 
суспільства і, які висновки можна зро-
бити щодо способів реалізації необхід-
них перетворень в Україні. Отож у жов-
тні 2011 р. я розпочав навчання в Ок-
сфордському університеті на програмі 
«Філософія, політика, економіка». 

Цьому передував тривалий (з верес-
ня 2010 р.) процес підготовки докумен-
тів та конкурсного відбору. Перш за все 
я подав відомості про свої навчальні 
успіхи, рекомендацію з Комерційної 
академії, написану доц. О. І. Юсипови-
чем, та Statement of Purpose, тобто опис 
своєї мотивації до навчання за назва-
ною програмою. Наступними кроками 
стали іспит на знання англійської як 
іноземної мови (TOEFL) та спеціаль-
ний іспит на перевірку здібностей, який 
складають усі, хто подає документи на 
цю програму. Його мета -- оцінити здат-
ність вступника розв´язувати проблеми 
математичного та загальноінтелекту-
ального характеру в умовах обмежено-
го часу шляхом написання твору.

Через місяць я отримав запрошення 
на співбесіду із керівниками коледжу 
«Blackfriars» (вигляд коледжу ззовні і 
всередині -- на фото 2 і 3). На початку 
грудня 2010 р. я вперше в житті при-
був до Британії, де саме від співбесі-
ди залежало, чи зможу я навчатися в 
Оксфордському університеті протягом 
найближчих 3-ох років. Під час розмо-
ви мої потенційні викладачі перевіри-
ли, чи хотіли б вони співпрацювати зі 
мною та чи справді я зацікавлений у цій 
програмі. А за декілька днів до Нового 
року я отримав запрошення до навчан-
ня (на фото 1 Р. Аверчук – 2-й справа 
–після посвячення в студенти). Фінан-
сово реалізувати цей задум вдалося за-

вдяки кредиту, наданому мені одним із 
львівських підприємців.

– Чому ви вирішили навчатися на 
бакалавраті, а не в маґістратурі?

--Для цього була низка причин. Якби 
я розпочав навчання на магістратурі, я 
завжди відчував би брак тих знань та 
вмінь, які мають мої англійські колеги. 
Крім того, програма «Філософія, полі-
тика, економіка» в Оксфорді є тільки на 
рівні бакалаврату, і саме вона є однією з 
найвідоміших оксфордських програм.

-- Чи правда, що там практику-
ють тюторську систему навчання і 
один викладач займається на парі не 
більш, як з трьома студентами? 

-- Правда. Тим, що вирізняє Оксфорд 
від інших найсильніших університетів 
світу, є тюторська система, в якій ви-
кладачі на парах займаються лише з 
1-3 студентами. Заняття – це діалог між 
студентом та викладачем, в якій відсут-
ня зайва формалізованість та… оцінки. 
Часто відсутній навіть чіткий план за-
няття, хоча це більше стосується по-
літики та філософії, ніж економічних 
дисциплін. Цікаво, що сам викладач 
іноді теж не знає, до яких висновків ді-
йде його розмова зі студентом. Обидві 
сторони поводяться як рівні, тому будь-
які аргументи студента сприймаються з 
повагою та детально аналізуються.

-- Чим ще відрізняється навчання в 
Оксфорді від нашого?

-- З першого ж дня студент трактуєть-
ся як незалежний дослідник, головним 
завданням якого є ознайомлення із най-
сучаснішими теоріями в досліджуваній 
сфері та критичному їх осмисленні, 
формуванні власного погляду на будь-
яке питання. Щодня студент має лише 
1-2 години занять. Відвідування лек-
цій вільне, і на них подається лише за-
гальний огляд проблеми. Глибше сту-
дент опрацьовує матеріал самостійно. 
Чудово забезпечені книгами студенти 
отримують доступ до всіх накопичених 
знань із будь-якої теми. 

В основі тюторіальної системи, крім 
зустрічей-розмов з викладачами, ле-
жить також написання творів обсягом 
близько 2000 слів. На кожне заняття 

студент готує відповідь на задане пи-
тання в письмовій формі. Навантажен-
ня доволі великі, особливо на початку 
навчання, коли опиняєшся сам на сам зі 
списком з 10-15 рекомендованих книг 
та статей, які треба опрацювати за 3-4 
дні. Для прикладу, при вивченні ідей 
К. Маркса на заняття з політики треба 
було прочитати основні його праці, а 
потім оглянути вторинні джерела з різ-
ними інтерпретаціями його ідей.

Чому саме написання творів є таким 
важливим? За словами одного із моїх 
викладачів, професора Девіда Роберт-
сона, людина починає по-справжньому 
мислити лише тоді, коли намагається 
викласти свої думки на папері. Напи-
сання твору розвиває чіткість думки, 
вчить зрозуміло та стисло формулюва-
ти ідеї. Кожен твір – це міні-стаття, яку 
ти пишеш за всіма правилами жанру. 

На занятті викладач коментує твір, 
вказує на сильні та слабкі сторони, роз-
виває успішні ідеї та критикує, на його 
погляд,  невдалі думки. Проте він не 
дає остаточних правильних відповідей. 
Він очікує, що студент не погоджувати-
меться із критикою і відстоюватиме свої 
ідеї. Завдання студента в Оксфорді -- не 
механічне запам’ятовування фактично-
го матеріалу, а розуміння основних під-
ходів до проблем, що вивчаються, фор-
мування власної, добре обґрунтованої 
відповіді на дискусійні питання.

Викладач та студент в Окфорді не 
скуті суворими правилами, які регла-

РостисЛав авеРчук: «занЯттЯ – цЕ діалог 
між студЕнтом та викладачЕм»
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ментують кожну деталь навчального 
процесу. Визначені лише головні мо-
менти. А студенти можуть вибирати 
предмети, які вони хочуть вивчати, із 
списку в 35-40 варіантів! До можливос-
тей вибору у всьому треба звикнути. 
Але саме це виховує самостійність та 
справді готує студента до цілком само-
стійного життя.

-- А яка ж в Оксфорді система 
оцінки знань?

-- В кінці кожного триместру викла-
дачі подають коротенький звіт про ро-
боту студента, його прогрес протягом 
триместру та приблизну оцінку його 
роботи. Формальне оцінювання впро-
довж навчання повністю відсутнє, не-
має контрольних тестів, опитувань… 
Таким чином, студент під час навчання 
може експериментувати, змінювати ме-
тоди чи напрями роботи, не відчуваючи 
зайвого тиску. Оцінка досягнень сту-
дента залежить тільки від результатів 8 
іспитів наприкінці 3-го року навчання. 
Їх складають лише в письмовій формі 
та перевіряють два викладачі незалеж-
но один від одного. Вони відбуваються 
в головній лекційній залі, де збирають-
ся всі 250 слухачів програми, одягне-
них у спеціальне оксфордське вбрання 
(костюм, мантію та капелюх). 

За формою ці іспити – не що інше, як 

твори-ессе. Тривалість кожного з них – 
3 години, впродовж яких слід відповісти 
на 3 питання із 12-20 запропонованих 
на вибір. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою. Відмінна оцінка 
ставиться тим студентам, якість роботи 
яких наближається до рівня статті у на-
уковому журналі.

-- Як поводяться зі студентами 
викладачі і студенти, особливо з при-
вілейованих родин? Чи знайшов ти 
собі нових друзів?

-- Спілкування між викладачами і 
студентами природнє і вільне від фор-
мальностей. Останні часто звертаються 
до викладачів лише по імені. Я вже ка-
зав, що заняття в Оксфорді – це діалог. 
Студенти дуже мотивовані й активні, 
тому викладачеві не потрібно робити 
їм зауваження або займатися морально-
етичним вихованням. 

Стосунки ж між студентами є звичай-
ними. Кожен має свою індивідуальність і 
з повагою ставиться до інших. Більшість 
студентів, для прикладу, щиро цікав-
ляться моїми поглядами, хочуть дізнати-
ся більше про мою країну. Мені вдалося 
потоваришувати із людьми з різних кра-
їн та континентів. Зближенню студентів 
сприяють організовані коледжом спільні 
вечері. В більшості коледжів студенти 
снідають, обідають та вечеряють разом 
з викладачами у великій залі. Таким чи-
ном зав’язуються нові знайомства та по-
стійний обмін думками між студентами 

і викладачами.
Деякі студенти справді на-

магаються підкреслити свою 
англійськість чи «вище» по-
ходження, але вони зазвичай 
не належать до найбільш при-
вілейованих родин. Загалом, 
студенти там рідко коли хизу-
ються походженням чи своїми 
батьками -- це виглядає сміш-
но і неввічливо.

– Які умови проживання 
та побуту в Оксфорді?

– На перший рік навчання 
мій коледж забезпечив мене 
житлом у студентському бу-
динку в центрі міста. Але на 
наступні два роки мені ви-
гідніше орендувати з товари-
шами кімнату далі від центру. 
Оксфорд, та й уся Англія, дуже 
старі і консервативні, де чу-
дернацько поєднуються старе 
і нове, але умови проживання 
добрі -- все свіже і відремон-
товане. Для мене ілюстрацією 
цієї країни стали вхідні двері 
у сусідньому коледжі. Вони 

дерев’яні і дуже старі. Зате відчиняють-
ся автоматично! 

-- Як спудеї проводять своє дозвілля? 
-- В Оксфорді існують сотні студент-

ських спортивних, музичних, політич-
них організацій. Відбуваються між-
колегіальні змагання з основних видів 
спорту. Я також не стаю осторонь: беру 
участь у футбольних турнірах у складі 
команди коледжу, організовував у коле-
джі шахові турніри і граю за другу ко-
манду університету в місцевій шаховій 
лізі. В університеті є Центр мов, де за 
доступними цінами можна вивчати різ-
ні мови. Для себе відкрив мовний об-
мін, тобто зустрічі з іншими людьми, 
на яких вони навчають тебе однієї мови 
взамін за твою допомогу із іншою. В 
такий спосіб я вдосконалював свою 
англійську, польську, іспанську та іта-
лійську. В університеті діє потужний 
дебатний клуб, який запрошував знаме-
нитих людей від Р. Ніксона і Б. Клінто-
на до Д. Деппа та Шакіри. 

Участь у позанавчальній діяльнос-
ті розглядається як незамінна частина 
загального розвитку студента і всіля-
ко заохочується як університетом, так 
і роботодавцями. Адже успіх в різних 
ділянках є свідченням різностороннос-
ті розвитку студента та вміння органі-
зовувати свій час. Студенти будь-якого 
коледжу отримують щороку значні 
суми грошей, якими вони самостійно 
розпоряджаються, організовуючи різ-
номанітні події. В кожному коледжі 
є кімнати, де можна разом навчатися 
або просто спілкуватися. Мені сподо-
балася також поїздка до Кембриджа 
на конференцію з українознавства, де 
гарною українською мовою виступали 
ентузіасти України на Заході, зокрема, 
керівник програми з вивчення України 
в Кембриджі Р. Фінен.

-- Наскільки допомагають Вам у 
навчанні знання, здобуті в ЛКА?

-- Оскільки напрям моєї підготовки 
дещо інакший, мені більше допома-
гають певні навички, здобуті в ЛКА, 
ніж спеціальні знання. Система на-
вчання в Україні дуже відрізняється 
від англійської, тому я вдячний тим 
викладачам, які були вимогливими до 
студентів і навчали нас самостійно 
мислити. Щиро дякую, зокрема, О. 
В.Щедрій за високоякісне викладання 
мікро- і макроекономіки, А. М. Ващи-
шину за захопливе викладання історії 
економічних вчень. Гадаю, ці виклада-
чі роблять, все що від них залежить, в 
умовах централізованої та бюрократи-
зованої системи. 

Спілкувався І. Сторонній

РостисЛав авеРчук: «занЯттЯ – цЕ діалог 
між студЕнтом та викладачЕм»

Закінчення.
Початок – стор. 11
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