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Українська Повстанська Армія, 
днем народження якої вважають 
14жовтня 1942 р. – беззаперечний 
феномен ХХ століття. Це вже пізніше 
були тривалі національно-визвольні 
війни в’єтнамського, алжирського, 
чеченського та інших народів проти 
іноземних колонізаторів. А тоді, у 
І-й половині минулого століття, 
10-річні криваві змагання українських 
націоналістів на два фронти проти 
таких держав, як Радянський Союз, 
нацистська Німеччина, комуністичні 
Польща і Чехословаччина, могли 
здаватися безрозсудністю, якщо не 
безумством. Яких тільки переживань 
та душевних мук коштувало 
переважно молодим людям, попри 
благання батьків, а часом і відречення 
родичів та знайомих, зі зброєю в руках 
іти до лісу?! І все ж вони йшли, ішли 
масово, бо любили Україну понад 
власне життя. 

На жаль, отой цвіт нашої нації або 
поклав голови на полі бою, або був зни-

щений у тюрмах, концтаборах та на 
поселеннях, не побачивши більше рід-
ного краю. Однак його самопожертва 
не була марною. Ідея, як людина, живе 
доти, доки живе про неї пам’ять. Саме 
пам’ять, що не згасла у серцях мільйо-
нів українців, дозволила у 1991 р. мате-
ріалізуватися мріям і вірі героїв УПА у 
незалежну Українську державу.

Пам’ять про армію нескорених живе 
і сьогодні. Цьогоріч 70-річчя Україн-
ської Повстанської Армії відзначало сві-
доме українство у всьому світі. Не забу-
ли відзначити його і в нашому виші, де 
15 жовтня відбулася урочиста академія, 
присвячена цій славній в історії Укра-
їни даті. В академії, окрім студентів та 
викладачів ЛКА, взяли участь учасники 
національно-визвольних змагань 40-х – 
50-х років, відомі у Львові дослідники 
діяльності УПА, представники громад-
ськості. До цієї знаменної події в ЛКА 
було створено пересувну виставку «Ар-
мія безсмертних» (фото 1 – на тлі ви-
ставки колишній боєць УПА О. Гуменюк).

Закінчення – с.2,3

У кривавій борні за волю
До 70-річчя Української Повстанської Армії

З Новим роком  
і Різдвом Христовим!
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Продовження. Поч. – с.1
Відкриваючи академію, прорек-

тор ЛКА з навчально-виховної роботи 
проф. Степан Гелей нагадав присутнім 
слова колишнього президента Франції 
Шарля де Голя, який заявив, що, якби 
він мав таку армію, то нога німецького 
солдата не ступила б на французьку 
землю. «Сьогодні на східних теренах 
України до УПА ставляться настороже-
но, або відверто вороже, – з жалем від-
значив проф. С. Гелей. – Це – результат 
пропагандистської роботи радянського 
режиму. Суспільна свідомість ще не за-
своїла, тієї істини, що саме загони по-
встанців Сходу, Півдня та Центру, По-
ділля і Полісся після поразок у визволь-
них змаганнях 20-30-х років перейшли 
Збруч і стали каталізаторами зароджен-
ня ОУН. Бойовий досвід повстанців 
став неоціненним для вишколу вояків 
УПА».

Ведучий назвав викладачів та сту-
дентів нашого найстарішого в Україні 
економічного навчального закладу, які 
віддали власну свободу, або й життя за 
незалежність України. В буржуазному 
націоналізмі були звинувачені і звіль-
нені з посад визначні вчені:

– в галузі статистики – Григорій Вер-
бицький;

– в галузі економіки – Володимир 
Огоновський;

– в галузі класичної філології – Олек-
сандр Тисовський;

– в галузі філософії – Костянтин Гла-
дилович, соратник В’ячеслава Липин-
ського; 

– в галузі квантової механіки – всес-
вітньо-відомий науковець Володимир 
Кучер.

За націоналістичну діяльність були 
засуджені Олена Степанів-Дашкевич 
(легендарна Степанівна) – доцент кафе-
дри економічної географії; Володимир 
Геринович – визначний український 
географ, який не витримав тортур і у 
1949 р. помер. Ще підлітком був засу-
джений на 25 років каторги присутній 
у залі Іван Губка, якого у 1967 р. засуди-
ли вдруге на 6 років. Після звільнення 
він став студентом нашої академії. Про-
пали безвісті син Івана Франка – Петро 
Франко – декан товарознавчого ф-ту і 
завідувач кафедри хімії, а також акаде-
мік Кирило Студинський. 

З націоналістичним підпіллям у ті 
роки співпрацювали наші студенти: Воль-
шан, Маркопольський, Борис, Бондарен-
ко, Яремча, Залізняк, Шкурга, Ніщий, 
Деркач. За симпатії до національно-ви-
звольного руху 15 студентів у 1950 р. були 
відраховані із колишнього Львівського 
торговельно-економічного інституту. До 
речі, групу націоналістично-налаштова-
них студентів вищих навчальних закла-
дів Львова очолював  наш студент Роман 
Панчак. У 1951 р. було ліквідовано оунів-
ську організацію «Кров України», яку теж 
очолював наш студент, Богдан Криса.

Привітавши усіх з великим націо-
нальним святом – 70-річчям Україн-
ської Повстанської Армії – проф. С. 
Гелей надав слово для доповіді к. і. н. 
Миколі Посівничу (фото 2), який багато 

років віддав підготовці до видання ба-
гатотомної праці «Літопис УПА». Допо-
відач коротко розповів про основні віхи 
в історії УПА. Він підкреслив , що вона 
постала на Поліссі й Волині з метою за-
хисту населення від німецького терору, 
а також для оборони його від мародер-
ства радянських партизанів, які взимку 
1942-1943 р. р. наступали з білоруських 
лісів та своїми акціями провокували ще 
сильніші репресії німецьких окупантів. 
Творці УПА розглядали її як можливий 
зародок регулярної української армії. 

Сильною стороною УПА було те, що 
вона спиралася на розгалужену мережу 
Організації Українських Націоналістів, 
яка користувалася підтримкою населен-
ня: у її створенні брали участь старшини 
попередніх українських військових фор-
мацій; до неї вступали люди різних полі-
тичних переконань. Через це повстанча 
армія могла виступати як загальнонаціо-
нальна сила. З її ініціативи було створе-
но Українську Головну Визвольну Раду 
(УГВР) як верховний політичній центр, 
якому підпорядкувалася УПА. 

Політична платформа УПА включа-
ла не тільки гасла самостійності Укра-
їни і боротьбу за основні громадські 
права, за демократію, а й за рівні права 
меншин та за співпрацю з іншими по-
неволеними народами проти нацизму і 
більшовизму. При УПА у 1943 р. було 
створено окремі загони узбеків, азер-
байджанців, грузинів і татарів, що скла-
далися з недавніх німецьких полонених 
або мобілізованих німцями до допоміж-
ної служби осіб.

 По тому до слова один за одним за-
прошуються гості свята:  Голова Львів-
ського крайового братства ОУН-УПА 
Олесь Гуменюк; доктор філологічних 
наук, письменник Любомир Сеник 
(фото 3); багатолітній в’язень сталін-
ського режиму випускник академії Іван 
Губка. 

У кривавій борні за волю
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У кривавій борні за волю

Звертаючись до молоді, І. Губка на-
голосив, що, відстоюючи національні 
інтереси, треба бути сміливими і рі-
шучими. «Нічого не бійтеся, якщо на 
вашій стороні правда! – закликав він. 
– Повірте, що наші кривдники нас біль-
ше бояться». У кінці його виступу про-
ректор ЛКА проф. С. Гелей вручив І. 
Губці книгу «Нарис історії Львівської 
комерційної академії» (фото 4). 

Під час урочистої академії, присвя-
ченої 70-річчю УПА, виступили також  
доктор історичних наук, письменник 
Петро Шкрабюк; Голова Асоціації ви-
пускників академії Роман Федишин 
(фото 5); студентка факультету МЕВ 
Софія Яремко. Присутніх у залі приві-
тала і Віра Філяк-Крокіс, псевдо «Реня», 
нагороджена у 1950 р. наказом Василя 
Кука Срібним Хрестом Бойової Заслуги 
(фото 6). Ця зв’язкова УПА пізніше була 
ув’язнена на 10 років з подальшим спец-

поселенням далеко від рідної домівки. 
Викладачі і студенти на чолі з ректором 
нашого вишу проф. Іваном Копичем та 
першим проректором проф. П. Куци-
ком із цікавістю слухали почесних гос-
тей (фото 7), час від часу перериваючи 
оплесками їхні виступи. 

Але яке ж свято без наших ліричних 
українських пісень? Отож привітати 
його учасників першим на сцену вийшов 
муніципальний чоловічий хор «Гомін» 
(диригент – Руслан Ляшенко). І зала на-
повнилася мелодіями присвячених по-
встанцям пісень: «Ой, у лісі на полянці», 
«Завтра в далеку дорогу», «Два повстан-
ці», «Чи чуєш, мій друже юначе?».

За муніципальним хором настала 
черга Народної хорової капели академії 
«Мрія» під керівництвом того ж таки Р. 
Ляшенка. Хористи вийшли на сцену ра-
зом із отцем-капеланом ЛКА Романом 
Довганем. Священик запропонував усім 

присутнім помолитися за душі полеглих 
і замордованих бійців УПА, і зі сцени 
полинула молитва «Отче наш» у вико-
нанні «Мрії». Після спільної молитви 
хорова капела академії виконала ще низ-
ку патріотичних пісень (фото 8). Серед 
них: «Коли Ви вмирали», «Ой, не нам в 
кайданах ходити», «Не пора!», «Засяло 
сонце золоте», «Господи, помилуй нас!».

А завершувала ювілейний концерт 
пам’яті героїв УПА найпопулярніша 
співачка Західної України Ірина Фе-
дишин зі своєю групою (фото 9). У 
святково прибраній з цієї нагоди залі 
ще довго лунали її близькі старому й 
молодому пісні «Україна», «Родина», 
«Лише у нас на Україні», «Твій ангел» 
та інші, які публіка зустрічала шквалом 
оплесків. Урочиста академія, здається, 
не залишила нікого байдужим, а, отже, 
запам’ятається присутнім надовго. 

Іван Сторонній
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Такий висновок витікає з рішень Вче-
ної ради Львівської комерційної акаде-
мії від 2 листопада ц. р. На її засіданні 
було розглянуто три основні питання: 
«Про організацію набору студентів 
у 2013 р.», «Про ефективність ви-
користання випусковими кафедрами 
академії комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі», «Про фінансо-
во-господарську діяльність академії у 
2012-2013 навчальному році».

Засідання, як завжди розпочалося з 
того, що ректор ЛКА проф. І. Копич під 
оплески присутніх вручив атестати до-
центів низці викладачів вишу, після чого 
оголосив про розгляд 1-го пункту по-
рядку денного «Про організацію набору 
студентів у 2013 р.». Із нього виступили 
відповідальний секретар Приймальної 
комісії ЛКА доц. Р. Воронко, директори 
інститутів та декани всіх факультетів. Під 
час обговорення їхніх звітів з місць було 
висловлено ряд доречних пропозицій.

В ухвалі з цього питання Вчена рада 
відзначила, що в академії впродовж 
вересня-жовтня 2012 р. проведено ряд 
рекламно-організаційних заходів з ме-
тою підвищення іміджу академії та 
підготовки до проведення набору сту-
дентів улітку 2013 р. Серед них: «Свято 
квітів» (до 195-річчя ЛКА), розроблено 
рекламні та інформаційні матеріали 
про академію, здобутки її студентів і 
випускників, про напрями підготовки 
фахівців і т. ін.. Ці матеріали постійно 
розповсюджувалися через викладачів, 
студентів і випускників, підприємства 
та організації споживчої кооперації, 
мас-медіа тощо.

Водночас Рада вказала на недоліки у 
цій архіважливій нині ділянці роботи, 
зазначивши, що «заплановані і здійсне-
ні заходи щодо комплектування кон-
тингенту студентів не дали належного 
результату». Зокрема, не забезпечено 
належний контроль за цими процесами 
з метою недопущення формального під-
ходу до проведення агітації та профорі-
єнтації майбутніх абітурієнтів; склад чле-
нів профорієнтаційних груп у багатьох 
випадках не повністю продуманий; не на 
всіх факультетах до цієї роботи залучено 
органи студентського самоврядування й 
Асоціації випускників академії; не вико-
ристано можливості активізації профорі-
єнтаційної роботи у районних центрах і 
в селах області та інших регіонів України. 

Прийнявши до відома інформації 
доповідачів, Вчена рада зобов’язала їх 
та завідувачів кафедр:

забезпечити проведення на факуль-
тетах днів відкритих дверей, днів фа-
культетів, днів спеціальностей, святку-
вання знаменних дат, спортивних зма-
гань, наукових конференцій і гуртків, 
олімпіад, круглих столів із залученняи 
до цих заходів учнів закладів середньої 
освіти та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 
(особливо коледжів і технікумів), з яки-
ми укладені угоди про співпрацю;

посилити склад профорієнтаційних 
груп та забезпечити їх ефективну ро-
боту  із закріпленими за ними закла-
дами середньої, професійно-технічної 
та вищої освіти, акцентуючи увагу на 

персональному підході до проведення 
інформаційно-рекламних заходів без-
посередньо з потенційними абітурієн-
тами та їхніми батьками; 

постійно слідкувати за вдосконален-
ням змісту, структури та наповненням 
електронних сторінок інститутів фа-
культетів і кафедр академії, особливо 
випускових кафедр, для популяризації 
спеціальностей в мережі Інтернет і т. п. 

Ректорату академії рекомендовано за-
лучати до організації таких рекламно-ор-
ганізаційних заходів представників радіо, 
телебачення і газет, як обласного, так і ра-
йонного рівнів; розробити і забезпечити 
виготовлення та розповсюдження агіта-
ційних матеріалів з логотипом академії 
(блокноти, ручки, папки, горнятка, кеп-
ки, майки тощо). Визнано за необхідне 
клопотатися перед Правлінням Укооп-

спілки про узгодження з державними 
органами у 2013 р. набору студентів до 
академії за держзамовленням.

Із 2-го питання «Про ефективність 
використання випусковими кафедрами 
академії комп’ютерних технологій у на-
вчальному процесі» Вчена рада заслуха-
ла інформацію директора Навчально-
наукового інформаційного інституту 
доц. О. Швеця. В ухвалі зазначено, що 
в академії у цьому зв’язку проведений 
великий обсяг роботи, в тому числі:

обладнано і переобладнано 15 комп’ю-
терних аудиторій при випускових кафе-
драх, 3 бібліотечні зали, 7 комп’ютерних 
аудиторій загальноакадемічного корис-
тування та створено нові лекційні ауди-
торії з інтерактивною дошкою і плазмою 
(ауд. 121, 122, 501), кабінет дистанційних 
технологій навчання та міжнародної ін-
теграції; 

19 кафедр укомплектовано новим 
мультимедійним обладнанням і ноут-
буками; 

встановлено сучасне програмне за-
безпечення майже у всіх комп’ютерних 
аудиторіях; 

засобами оптиковолоконних техно-
логій створено єдину локальну мережу 
Інтернет зі швидкістю 1 Гбіт на секунду, 
що об’єднує всі корпуси академії та гур-
тожитки;

Удосконалено автоматизоване міс-
це бібліотекаря, що включає сучасну 
систему електронного каталогута реє-
стру студентів і співробітників академії 
тощо.

Проте у цій роботі є і недоліки. Нее-
фективно використовуються аудиторія 
інформаційного забезпечення кафе-
дри фінансів та кредиту; комп’ютерні 
аудиторії – кафедрами юридичного 
факультету (не проводяться пари, тре-
нінги і т. д.); кафедрами іноземних 
мов – комп’ютерна аудиторія кабіне-
ту дистанційних технологій навчання 
та міжнародної інтеграції. Методичні 
комплекси низки кафедр не заповнено 
методичними матеріалами.

З огляду на поліпшення використан-
ня комп’ютерної техніки в навчальному 
процесі, Вчена рада зобов’язала дирек-
торів інститутів, деканів факультетів і 
завідувачів кафедр:

– активізувати роботу із впроваджен-
ня в навчальний процес прикладного 
программного забезпечення, автома-
тизованих робочих місць, ділових ігор, 
тренінгів і т. ін.; 

– створити робочі комісії для впро-
вадження сучасного спеціального при-
кладного программного забезпечення;

– завідувачам і викладачам кафедр за-
кінчити роботу із створення повноцінно-
го методичного комплексу для студентів, 
який включатиме віртуальний мультиме-
дійний компакт-диск із матеріалами на-
вчальної дисципліни (робоча програма, 
тематичний план, лекційний курс, прак-
тичні (семінарські) заняття тести тощо; 

– здійснювати регулярне та якісне 
наповнення електронної бібліотеки на-
вчально-методичними розробками ка-
федр за дисциплінами, які читають їхні 
викладачі.

Закінчення – с.5

рік ефективності й економії
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рік ефективності й економії
Закінчення. Поч. – с.4

Із питання порядку денного «Про фі-
нансово-господарську діяльність академії у 
2012-2013 навчальному році» Вчена рада за-
слухала і прийняла до відома інформацію 
начальника фінансово-економічного від-
дділу, головного бухгалтера ЛКА Л. Ясін-
ської. В однойменній ухвалі зазначено, що 
в академії проводилася «необхідна робота 
для забезпечення нормального рівня фор-
мування доходів академії та їх ефективно-
го і раціонального використання». 

Однак зменшення кількості студентів 
у 2010 - 2012 роках на 1806 осіб, незмінна 
плата за навчання, збільшення фонду 
оплати праці за рахунок постійного зрос-
тання мінімальної зарплати за вказаний 
період на 40% тощо призвело до дисба-

лансу у доходах і витратах на 2012 фінан-
совий і на 2012-2013 навчальний роки.

Враховуючи це, Рада ухвалила скоро-
тити витрати академії у 2012-2013 н. р., на 
оплату праці, енергоносіїв, комунальних 
послуг тощо, на утримання СОТ «Латори-
ця» та навчальних корпусів. Основні шля-
хи зменшення витрат на оплату праці такі: 

– внесення змін у структуру зарпла-
ти окремих категорій працівників через 
відміну необов’язкових надбавок (за ін-
тенсивність, напруженість, і т. п.);

– припинення виплат компенсацій 
за невикористані дні відпусток та на-
дання відпусток у відповідності до по-
годжених з працівниками графіків;

– надання відпусток у січні 2013 р. 
та інші періоди навчального року без 

збереження заробітної плати (згідно з 
Законом України «Про відпустки» від 
15.11.1996 р. №504/96-ВР);

– збереження незмінних тарифних 
ставок при зміні мінімальної заробітної 
плати, за винятком тих працівників ака-
демії, у яких тарифні ставки відповіда-
ють мінімальній зарплаті.

Окрім названих пунктів порядку 
денного, Вчена рада розглянула також 
низку інших питань. Серед них: реко-
мендації до присвоєння вчених звань 
професора і доцента, рекомендації до 
друку навчальних посібників і т. ін.

Власна інформація            
На фото:  ректор вручає атестат доцен-
ту кафедри менеджменту І. Свідрук (1); 
Виступає Л. Ясінська (2).

Освітні технології, як і саме життя, не 
стоять на місці. Особливо це актуально 
тепер у мінливому бізнес-середовищі. 
Роботодавці хочуть отримати фахів-
ців, яким не доводилося б пояснювати 
практичне значення тих чи інших видів 
діяльності, маркетингових досліджень, 
а то й перенавчати вчорашніх випус-
кників. Це змушує нас іти в ногу з часом, 
запроваджувати нові методи навчання, 
спираючись не лише на теоретичні заса-
ди підприємництва, а й на багатий до-
свід практичних працівників провідних 
компаній. 

На наше переконання, впровадження 
інноваційних методів навчання в ака-
демії доцільно проводити за декількома 
напрямами. Першим із таких напрямів 
слід вважати демократизацію навчаль-
ного процесу. Вона полягає у наданні 
студентам більшого «права голосу» в пи-
таннях визначення мети освіти, її змісту 
та використовуваних методів навчання. 
Демократизація передбачає проведення 
широких соціологічних, психологічних 
та інших досліджень і обстежень для ви-
явлення реальних потреб тих, хто навча-
ється, їхнє ставлення до того, для чого та 
як їх навчають, їх навчальної мотивації та 
максимально можливе використання ре-
зультатів таких досліджень в організації 
навчального процесу, внесення змін до 
цієї організації відповідно до результатів 
досліджень та обстежень. Дуже велика 
роль у цій демократизації належить орга-
нам студентського самоврядування. 

Другий напрям є прямо пов’язаним з 
першим і багато в чому витікає з нього. Це 
– забезпечення автономії студентів у на-
вчанні. Під нею слід розуміти поступове 
перетворення навчання у самонавчання, 
коли студент ставиться в умови, в яких він 
повинен одержувати знання в основному 
за рахунок творчої роботи, самостійно 
шукаючи потрібну для виконання на-
вчальних завдань інформацію та творчо 
її опрацьовуючи, аби  зробити необхідні 

висновки та отримати обумовлені на-
вчальним завданням результати. Розви-
ток такої навчальної автономії потребує 
забезпеченості навчальними матеріалами 
та літературою для самостійної роботи, 
можливостями постійного користування 
студентами інформаційними технологія-
ми, зокрема Інтернетом. 

Впровадження навчальної автономії 
потребує суттєвої зміни ролі викладача 
у навчальному процесі, що слід вважати 

третім напрямом впровадження іннова-
ційних методів навчання у навчальний 
процес. Із людини, яка дає знання та 
перевіряє їх засвоєння студентами, ви-
кладач перетворюється на організатора 
їхньої самостійної роботи. Його головна 
функція – давати студентам напрями та 
орієнтири, а також необхідну допомогу 
у творчому самонавчанні. При цьому за-
лучення викладачем студентів до вико-
нання навчально-дослідної та науково-
дослідної роботи стає його прямим служ-
бовим обов’язком, без виконання якого 
викладач не може вважатися таким, хто 
повністю відповідає сучасним професій-
ним вимогам.

Згадане вище досягається за умови 
впровадження четвертого напряму – інди-
відуалізації навчального процесу. Демо-
кратизація, навчальна автономія, робота 
викладача як організатора самостійного 
набуття студентами знань, можливі лише, 
якщо враховувати особистість кожного 
студента, його психічні пізнавальні осо-
бливості та особливості сприйняття, ін-
тереси, потреби, цілі, тощо. Викладачі 
вишу ретельно вивчають особисті якості 
своїх студентів та пристосовують до них 
своє викладання. Тільки так можна роз-
крити і використати психологічні резер-
ви тих, хто навчається, перетворити їх з 
пасивних об’єктів педагогічних зусиль в 
активних учасників навчального процесу. 

П’ятим напрямом, який істотно до-
помагає реалізації перших чотирьох, є 
впровадження того, що називають коопе-
ративним навчанням. Воно базується на 
спільній роботі студентів над завданнями 
проблемного характеру (для прикладу, 
у виконанні навчальних проектів), коли 
рішення досягається через поєднання 
зусиль, тобто кооперацію студентів, які 
досягають мети колективними зусил-
лями. Кооперативне навчання сприяє 
об’єднанню знань, навичок та вмінь сту-
дентів, їхніх здібностей та можливостей, 
що створює умови для взаємонавчання. 

Продовження – с. 6

запроваджУємо інноваційні  
методи навчання
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Продовження. Поч. – с. 5
Студенти починають учитися один у 

одного, отож потенціали всіх «привлас-
нюються» кожним, внаслідок чого загаль-
ний прогрес у навчанні значно приско-
рюється. Кооперативне навчання вимагає 
такої організації навчального процесу, 
при якій як в аудиторії, так і за її межами 
студенти постійно працюють у парах та 
в малих групах, звітуючи про результати 
самостійної колективної роботи як ви-
кладачеві, так і перед всією академічною 
групою. 

Кооперативне навчання та необхід-
ність розвивати гнучкі  підходи до роз-
криття творчого потенціалу студентів, 
викликало потребу у впровадженні шос-
того напряму – використання проблем-
ного підходу до навчання. Він вимагає 
такої постановки навчальних завдань для 
студентів, щоб їх виконання обумовлю-
вало не просте репродукування отрима-
них знань, а творче їх використання для 
вирішення нових, нестандартних задач у 
нових, нестандартних ситуаціях. У цьому 
випадку, виконуючи навчальні завдання, 
студенти самостійно відкривають та ство-
рюють нові знання, набувають нові нави-
чки та вміння (зокрема, вміння функціо-
нувати, працювати та приймати рішення 
у нестандартних ситуаціях), що дуже 
важливе для ефективної професійної ді-
яльності у майбутньому.

Всі названі напрями тісно пов’язані та 
обумовлюють необхідність ще одного – ін-
тенсифікації навчального процесу та мак-
симальної активізація студентів у ньому 
(сьомий напрям). Для цього слід викорис-
товувати багато методів та підходів, як от:

– перетворення лекцій на інтерактив-
ні (впровадження коротких запиталь-
но-відповідних співбесід зі студентами 
протягом лекції; проведення коротких 
підготовлених самостійно або під керів-
ництвом викладача презентацій студен-
тів під час лекції, які б розкривали одне 
з питань, поставлених у ній; практику-

вання коротких тестів на 5-10 хвилин, що 
демонструвало б розуміння студентами 
викладеного матеріалу, тощо);

– перетворення практичних занять і 
семінарів у так звані «майстерні», тобто 
такі види занять, під час яких студенти 
обговорюють, дискутують, вирішують 
значущі проблеми спеціальності на осно-
ві власних  напрацювань, а не просто 
«опитуються» за матеріалом, начитаним 
у лекціях;

  – широке впровадження самостійно 
підготованих студентами за завданнями 
викладача презентацій у практичні/семі-
нарські заняття;

–  часту організацію рольових та діло-
вих ігор;

–  ширше використання кейсів (кейс-
стадіз);

– виконання студентами, як обов'яз-
кової складової навчального процесу, ін-

дивідуальних та групових короткотрива-
лих і довготривалих (терміном до одного 
семестру) навчальних проектів, що відо-
бражають практику роботи за фахом;

– проведення майстер-класів представ-
никами виробничої сфери на практич-
них/семінарських заняттях;

– систематичне використання муль-
тимедійних засобів у процесі читання 
лекцій та проведення практичних/семі-
нарських занять, електронних та різних 
видів опорних конспектів лекцій, надан-
ня студентам навчальної інформації на 
електронних носіях, інтернет-пошук  як 
студентами, так і викладачами нової на-
вчальної інформації тощо.

Успіх запровадження багатьох із на-
званих напрямів залежить від реалізації 
восьмого напряму – інформатизації на-
вчального процесу. 

Закінчення – с.5

запроваджУємо інноваційні 
методи навчання
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запроваджУємо інноваційні 
методи навчання

Закінчення. Поч. – с. 5, 6
Він має бути до такої міри насичений 

комп’ютерною технікою, щоб кожний 
студент у будь-який час міг вести пошук 
в Інтернеті, отримувати через Інтернет 
завдання від викладача і його коментарі 
щодо їх виконання, отримувати консуль-
тації та всі необхідні повідомлення щодо 
навчального процесу, обмінюватися ін-
формацією з іншими студентами й вико-
нувати через Інтернет спільні навчальні 
проекти зі студентами свого вишу, інших 
ВНЗ і навіть зі студентами з інших міст, 
країн і т. п. Без цього неможливі ані справ-
жня навчальна автономія, ані кооператив-
не навчання, ані реальна індивідуалізація 
навчального процесу, його інтенсифіка-
ція та активізація, ані повноцінне впрова-
дження проблемного підходу. 

Дев’ятим напрямом є удосконален 
ня системи контролю знань, навичок та 
вмінь, набутих студентами (в тому числі 
тестового). Система контролю вимагає 
не просто репродукування студентами 
отриманих знань. Головне, щоби студент 
умів їх використовувати для вирішення 
проблемних (насамперед, практичних) 
задач і завдань. Більше місця потрібно від-
водити  електронним тестам, які серйозно 
підвищують об’єктивність, оперативність 
та масовість контролю з дисциплін, що 
викладаються.

Реалізація усіх названих напрямів 
допомагає вишу вести навчальний про-
цес на рівні європейських стандартів і 
вимог, успішно втілювати в життя по-
ложення та принципи Болонської де-
кларації. 

Професорсько-викладацький склад 
факультету міжнародних економічних 
відносин намагається використати будь-
яку нагоду для реалізації викладених 
принципів на практиці і надати цій робо-
ті системного характеру.  І в цій царині у 
нас є вже чималі напрацювання. 

Візьмемо для прикладу Інтернет-мар-
кетинг. Торгівля в Інтернеті вже зараз 
набрала такого розмаху, що створює сер-
йозну конкуренцію навіть великим мере-
жам супермаркетів. Але ж вона має свою 
специфіку?! З огляду на це, для студентів 
факультету  16 жовтня 2012 р. було про-
ведено, для прикладу, науково-практич-
ний тренінг «Сучасний Інтернет-марке-
тинг: реалії та перспективи ведення біз-
несу в мережі». Його мета – підвищення 
рівня ефективності навчального процесу 
та ліквідації невідповідності між теоре-
тичними викладками і сучасними вимо-
гами бізнес-практики.

Для цього була вибрана аудиторія 
121 головного корпусу – одна з най-
сучасніших в академії. Зі вступним 
словом на тренінгу виступила декан 

факультету МЕВ доц. І. Бойчук, яка по-
яснила важливість такого заняття (фото 
1). А далі про особливості Інтернет-мар-
кетингу присутнім компетентно і до-
хідливо розповів директор ТОВ «Іннеті 
Інновації» Марян Швець (фото 2). Його 
виступ з великим зацікавленням слуха-
ли студенти (фото 3).

Вже другий рік поспіль викладачі ка-
федри маркетингу практикують заняття 
і з промислового маркетингу в умовах 
реального бізнес-середовища (лектор 
– доц. І. Бойчук, асистент Д. Яхвак). 2-5 
жовтня 2012 р. таке заняття пройшло на 
території  Міжнародної виставки «Буд 
ЕКС ПО-осінь» за сприяння випускниці 
факультету МЕВ Олександри Антонів 
– молодого фахівця з організації та про-
ведення відповідних заходів ПрАТ «ГАЛ-
ЕКСПО», яка за короткий час стала най-
відомішим  організатором промислових 
виставок у Західній Україні (на фото 4 
– студенти 4-го курсу напряму підготовки 
«Маркетинг» із ас. Д. Яхваком (посередині)). 

Такі заняття і тренінги охоче відвіду-
ють і викладачі факультету. Для них поді-
бні заходи є ще й «відкритими уроками» 
запровадження сучасних інноваційних 
підходів до організації навчання. 

Доц. Інна Бойчук,  
декан факультету міжнародних 

економічних відносин ЛКА

4
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7 грудня 2012 р. у Львівській комер-
ційній академії відбулася Друга 
всеукраїнська наукова конференція 
«Українська кооперація: історія, су-
часність та перспективи розвитку», 
присвячена 120-річчю від дня наро-
дження визначного громадського та 
військового діяча, педагога, вченого, 
дослідника української кооперації Оле-
ни Степанів-Дашкевич (7 грудня 1892 
р. – 11 липня 1963 р.). Науковий форум 
організували кафедра історії і політо-
логії Львівської комерційної академії, 
Львівський національний університет 
ім. І.  Франка, Інститут україноз-
навства імені І. Крип’якевича НАН 
України, Наукове товариство імені 
Шевченка, Інститут української ар-
хеографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НАН України. 

Конференція зібрала провідних укра-
їнських науковців із різних міст України. 
Свої заявки і наукові статті на конферен-
цію подали 25 вчених: доктори історичних 
наук, професори С. Гелей (Львів), І. Зуляк 
(Тернопіль), М. Литвин (Львів), В. Мароч-
ко (Київ), Т. Оніпко (Полтава), М. Сеньків 
(Дрогобич), І. Фареній (Черкаси), В. Фута-
ла (Дрогобич); доктор географічних наук, 
проф. О. Шаблій (Львів); доктор еконо-
мічних наук, проф. А. Пантелеймоненко 
(Полтава); кандидати історичних наук, 

доценти В. Вісин і Т. Вісина (Луцьк), А. 
Кліш (Тернопіль), В. Клок (Львів), В. Кухар 
(Львів), Ю. Михальський (Львів), А. Прокіп 
(Львів), В. Рекрут (Вінниця), А. Сова (Львів), 
Г. Цибуленко (Херсон); кандидати філо-
софських наук, доценти О. Кендус (Львів), 
М. Мовчан (Полтава), С. Рутар (Львів); І. 
Сварник (Львів); аспіранти М. Чорна (Тер-
нопіль), Г. Фінашина (Харків); інші викла-
дачі, аспіранти та студенти ЛКА.

На конференції було обговорено ак-
туальні питання життєвого і творчого 
шляху О. Степанів-Дашкевич, теорії та 
історії кооперації, сучасного національ-
ного та міжнародного кооперативного 
руху. Із доповідями, які безпосередньо 
торкалися національної героїні О. Степа-
нів-Дашкевич, виступили: д. і. н., проф., 
в. о. директора Інституту українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України 
Микола Литвин (тема доповіді: «Олена 
Степанів – активний учасник української 
визвольної боротьби у першій чверті ХХ 
століття»); д. геогр. н., проф., завідувач 
кафедри економічної і соціальної геогра-
фії Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка Олег Шаблій («Внесок 
Олени Степанів у розвиток української 
географічної науки»); д. і. н., проф., за-
відувач кафедри історії і політології, про-
ректор Львівської комерційної академії, 
дійсний член НТШ Степан Гелей («Олена 
Степанів – визначний діяч галицької ко-

операції»); завідувач Науково-дослідного 
відділу історичних колекцій Львівської 
національної наукової бібліотеки Укра-
їни імені В. Стефаника Галина Сварник 
(«Нові документальні матеріали про жит-
тя Олени Степанів з Меморіальної бібліо-
теки-архіву Ярослава Дашкевича»); к. і. н., 
доцент кафедри історії і політології ЛКА, 
заступник директора Центру незалежних 
історичних студій Андрій Сова («Участь 
Олени Степанів в організації Пласт»). 

Вітальну телеграму до учасників кон-
ференції від співробітників Полтавського 
регіонального центру досліджень і спри-
яння розвитку кооперації ПУЕТ надіслав 
його директор Андрій Пантелеймоненко. 
У ній вчений щиро привітав «бажання по-
ширювати кооперативну ідею, берегти і 
вшановувати пам’ять славних діячів укра-
їнського кооперативного руху». 

Підбиваючи підсумки роботи конфе-
ренції, більшість учасників відзначили 
високий науковий рівень виголошених 
доповідей, оперативність та професіона-
лізм оргкомітету, актуальність піднятих 
питань. Життєвий шлях Олени Степанів-
Дашкевич гідний для наслідування як для 
теперішнього, так і майбутніх поколінь 
українців.

Андрій Сова,  
к. і. н., доцент кафедри історії і 

політології ЛКА,  
секретар оргкомітету конференції

ювілей олени степанів відзначили 
конференцією

 z Доповіді зацікавлено слухали і самі учасники конференції і студенти академії

 z Вступним словом конференцію відкриває проф. С. Гелей zДоповідь виголошує М. Литвин
 z О. Шаблій презентує під час ви-

ступу книгу про О. Степанів
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Напередодні Дня Академії у холі фа-
культету міжнародних економічних 
відносин було організовано круглий 
стіл студентів і випускників факуль-
тету різних років на тему «Світові 
економічні проблеми та їх вплив на 
Україну».  Ця зустріч виявилася ко-
рисною й актуальною для всіх її учас-
ників.

У заході взяли участь студенти обох 
спеціальностей, яких готують на фа-
культеті . Обговорювали сучасні еконо-
мічні проблеми випускники, які досягли 
кар’єрного успіху зі своєї спеціальності: 
Олександр Кревський («Міжнародні 
економічні відносини», зараз начальник 
Головного управління з питань туризму 
ЛОДА); Наталія Купльовська («Марке-
тинг», нині керівник відділу маркетингу 
ТОВ «Террін»); Олена Карнаш (маркето-
лог фірми Roy Robson); Павло Староду-
бов (керівник відділу продажу Coca-Cola 
Бевериджиз Україна Лтд.). 

Серед учасників круглого столу 
були також викладачі – випускники фа-
культету: Л. Бук і У. Сухорська (доцен-
ти кафедри маркетингу); Н.Черкас та  
М. Чех (доценти кафедри МЕВ); З. Мако-
гін (старший викладач кафедри МЕВ); 

О. Музика (старший викладач кафедри 
маркетингу) і Ю.Семак (асистент цієї ж 
кафедри). Зі студентів активно відзна-
чились: голова СНТ О. Іванишин (4 курс, 
напрям підготовки – «МЕВ»),  О. Лега (3 
курс,  «МЕВ»), В. Сопнєв (3 курс, «Марке-
тинг»), Б. Савицький і Х. Квасній (5 курс, 
«Маркетинг»).

Найзагрозливішими серед усіх інших 
проблем учасники визначили інфляцію 
у світі і в Україні; вплив економіки кра-
їн-сусідів на нашу державу; зростання 

зовнішнього боргу України,  а також цін 
на нафту у світі; знецінення національ-
ної валюти та ін. За підсумками роботи 
круглого столу було прийнято рішення 
про продовження обговорення світових 
економічних проблем та їх впливу на 
Україну на засіданнях Студентського на-
укового товариства.

Доц. Уляна Сухорська,  
заступник декана факультету МЕВ 

ЛКА з наукової роботи 

крУглий стіл економістів-міжнародників

18 жовтня 2012 р. представ-
ники міжнародної корпорації 
GlobalManagementChallengejunior про-
вели зустріч із членами Студентсько-
го наукового товариства та іншими 
студентами Львівської комерційної 
академії. Тема зустрічі – участь у про-
екті GMCjunior, покликаному вияви-
ти освічених і обдарованих молодих 
людей, здатних незабаром обійняти 
вакантні посади у великих транснаці-
ональних компаніях.  [  

П’ятий ювілейний сезон проекту 
GlobalManagementChallengejunior три-
ватиме з 29 жовтня до кінця 2012 р., в 
рамках якого відбудеться Перший Все-
український студентський чемпіонат з 
управління міжнародною компанією. 
Ознайомлення студентів з названим 
проектом пройшло в приємній робочій 

атмосфері у рідних стінах Львівської 
комерційної. 

Для наших студентів GMSjunior – це 
можливість безкоштовно взяти участь в 
управлінні міжнародною компанією з 
бюджетом у 200 млн. євро. Це – спіль-
нота для найкращих, енергійних і ам-
біційних студентів, які хочуть зробити 
кар’єру і прогресувати в бізнесі, не від-
кладаючи своїх планів у довгу шухляду, 
змагання для тих, хто мріє стати успіш-
ною людиною і прагне брати участь в 
управлінні бізнесом. 

Навіть ті учасники проекту, котрі 
не потраплять до фіналу, все одно змо-
жуть застосувати набуті теоретичні зна-
ння на практиці ще будучи студентами 
і отримати управлінський досвід, ана-
логічний трьом рокам стажування у ве-
ликій компанії.  Окрім того, вони мати-
муть нагоду завести нові знайомства та 

розширити своє коло зв’язків, отримати 
сертифікат учасника, широкі перспек-
тиви працевлаштування у партнерів 
GMSJunior (бонус при співбесіді парт-
нерів цього проекту), серед яких най-
більшими компаніями є:  Ernst&Young, 
HappyFarm, UBR, ProfilesInternational. 

Ознайомившись з можливостями 
цієї міжнародної корпорації, студенти 
Інституту економіки та фінансів, фа-
культету міжнародних економічних 
відносин та факультету менеджмен-
ту, зареєструвалися на сайті компанії. 
Спробувавши свої сили у проекті, вони 
сподіваються привернути до себе увагу 
перспективних роботодавців ще навча-
ючись в академії. 

Романа Джуган,  
голова Студентського  

наукового товариства ЛКА  
ім. М. Туган-Барановського 

через змагання – до Успішної кар’єри! 

 z Учасники круглого столу обговорюють наболілі економічні проблеми сучасності

 z Заманлива пропозиція змусила багатьох задуматися z Перед студентами ЛКА виступає представник GMCjunior
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Вже кілька років поспіль 20 жовтня у 
всьому світі відзначають Міжнарод-
ний день економіста. Не залишається 
осторонь цієї традиції і Львівська 
комерційна академія. Ось і цього року, 
24 жовтня, наші студенти – майбутні 
економісти відзначали це свято, як 
«День спеціальності». 

Студенти напряму підготовки «Еко-
номіка підприємства» розпочали своє 
свято із серйозного наукового заходу – 
розширеного засідання студентського 
наукового гуртка кафедри економіки 
підприємства на тему «Роль плано-
во–економічної роботи у забезпеченні 
сталого розвитку вітчизняних підпри-
ємств». У засіданні студентського на-
укового гуртка взяло участь 32 осіб, як 
студенти–члени наукового гуртка, так 
і студенти інших напрямів підготовки 
Інституту економіки та фінансів. На 
ньому було заслухано доповіді студен-
тів та проведено жваву зацікавлену дис-
кусію із названої проблематики. 

А продовжилося святкування весело 
й завзято в Актовій залі академії. Ви-
рішили студенти і студентки напряму 
підготовки «Економіка підприємства» 
по-своєму розв’язати одвічну пробле-
му людства – «Хто кращий: чоловіки чи 
жінки?». При цьому питання постави-
ли дещо інакше: «Економісти чи еконо-
містки?».

Своєрідною увертюрою до розва-
жальної частини заходу було  приві-
тання завідувача кафедри економіки 
підприємства к. е. н., проф. Н. Міцен-
ко (фото1). Наталія Григорівна влучно 
підмітила: «Останнім часом в терміно-
логії економістів з’являється все біль-
ше нових слів жіночого роду, зокрема, 
«криза», «інфляція», «девальвація», «са-
нація»… Сучасних економістів частіше 
цікавлять проблеми економічної безпе-
ки, конкурентоспроможності та ефек-
тивності, які також жіночого роду, а 
не «доходу», «прибутку», «капіталу»… 
Через це в роботі майбутніх економіс-
тів, які сьогодні ще навчаються, конку-

ренція між економістами та економіст-
ками може стати реальністю. Цікаво 
подивитись, які ж методи конкурентної 
боротьби вони мають намір використо-
вувати?». 

Після привітання всього професор-
сько-викладацького складу та студентів 
академії зі святом відбулося нагоро-
дження найкращих студентів напряму 
підготовки (спеціальності) «Економіка 
підприємства». Їх відзначили  почес-
ними грамотами за сумлінність у на-
вчанні та участь у науково-дослідній 
роботі, а також за активну громадську 
позицію. А далі процесом вирішення 
згаданої суперечки керували вже ведучі 
вечора, вони ж і капітани своїх команд 
– дівчат і хлопців відповідно – студент-
ка магістратури спеціальності «Еконо-
міка підприємства» Марія Матвійчина 
та студент 4 курсу цього напряму Олег 
Гатала. 

Кожна з команд-суперників налічу-
вала по 7 учасників. Змагання склада-
лось із 4-ох конкурсів. Перший конкурс 
– «Букви» –  чи не найбільше повеселив 
і глядачів, і самих учасників. За умова-
ми конкурсу кожному члену команд 
було присвоєно по дві літери. Ці літери 
вишиковувалися в економічні терміни, 
згідно з поставленим ведучим проти-
лежної команди завданням. Цікаво і 
весело було спостерігати за метушнею 
на сцені, намаганням учасників якнай-
швидше скласти слово і загалом – склас-
ти якнайбільше слів за обмежений про-
міжок часу. В результаті економіст и 
склали 7 слів, а економістки – 10.

Після кожного конкурсного завдан-
ня команда-переможець конкурсу дава-
ла можливість супротивникам відігра-
тися, задавши питання, яке передбача-
ло відповідь у вигляді визначення від-
соткового числа. Для прикладу, скільки 
жінок із науковим ступенем працює в 
національній економіці? Який відсо-
ток студенток ЛКА надає перевагу ви-
кладачам-чоловікам? Скільки відсотків 
серед жінок складають блондинки?

Закінчення – с.11

як економісти «день спеціальності» 
святкУвали 
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Закінчення. Поч. – с. 10
Другий конкурс – домашнє завдання. 

Учасники обох команд підготували своє 
бачення «протилежної статі». Зокрема,  
економісти підготували чоловічий діа-
лог на тему «боягузтва жінок», а також дві 
пантоміми: «Блондинка збирається на 
дискотеку» і «Блондинка за кермом». 

Натомість економістки показали зо-
бразили діалоги «Дзвінок на радіо» та «Як 
хлопці з дівчатами знайомляться» (фото 
2). Із цього конкурсу глядачі дізналися, 
що в блондинки під час збору на дискоте-
ку працює лише одна «частина тіла» – па-
ніка, а справжній джентльмен – це муж-
чина, котрий вміє правильно подати руку 
жінці, яка виходить із підвалу з повним 
мішком картоплі. Глядачі вирішили, що 
обидва виступи були однаково цікаві та 
смішні, то ж і бали за домашнє завдання 
команди розділили навпіл. 

Третій конкурс називався «Показуха». 
Учасники команд за допомогою міміки 
мали зобразити загадані суперниками 
слова із щоденного чоловічого та жіно-
чого життя. Тут потрібні були не лише 
кмітливість, але й знання чоловічого та 
жіночого побуту. А як би Ви зобразили за 
допомогою пантоміми такі слова, як «до-
мкрат» чи «косметичка»? 

Четвертий конкурс – «Вгадай продо-
вження». Суть конкурсу полягала в тому, 
щоб відгадати вірне продовження про-
демонстрованого суперником уривка з 
фільму. За допомогою мультимедійного 
проектора на великому екрані були пока-
зані уривки із художніх та мультипліка-
ційних фільмів. Економісти намагалися 
відгадати поведінку жінок із фільмів, еко-
номістки – чоловіків. 

Паузи між конкурсами були заповне-
ні номерами співочих талантів  напряму 
підготовки «Економіка підприємства»: 
Марти Капериз, Анастасії Хмиз, Катери-
ни Остапчук, Лілії Бондарчук, Ірини Ра-
дюк. Гості свята – інструментальне тріо 
«Рококо» – виконали для публіки сучасні 
інтерпретації відомих класичних творів 
(фото 3). Класична музика додала краси 
і вишуканості розважальному студент-
ському заходу.

І наостанок найважливіше: хто пере-
міг? Щоб відповісти на це питання, тре-
ба заглянути за лаштунки підготовки 
до свята. Коли цей захід задумувався у 
форматі змагань, було побоювання, що 
хлопці і дівчата всерйоз візьмуться дово-
дити, що вони – найкращі в усьому. Про-
те, коли на репетиції студенти показали 
свої виступи (кожна команда окремо!), 

у них відчувалася, щонайменше, повага 
до суперника. На сцені ж ведучі самі ви-
значили, що перемогла ДРУЖБА. А я б 
додала, що перемогли молодість, краса, 
любов, гумор та кмітливість. Економісти 
подарували глядачам цікаве і красиве 
свято! (на фото 4 – керівники дирекції ІЕФ 
і кафедри економіки підприємства ЛКА, які 
прийшли подивитися на веселе дійство сво-
їх студентів)

Треба зазначити, що свято не було б 
таким цікавим і сучасним, якби не  му-
зичний супровід, що його забезпечив 
студент гр. 431 Максим Шкіря (фото 5). 
А ще керівництво кафедри економіки 
підприємства й Інституту економіки та 
фінансів ЛКА щиро вдячні випускнику 
нашої академії, директорові ринку «Шу-

вар» п. Роману Федишину. За його ма-
теріальної підтримки увечері  в актовій 
залі гуртожитку № 4 було організовано 
дискотеку, що дозволило студентам ак-
тивно і весело завершити день своєї спе-
ціальності.

З огляду на дружню атмосферу свя-
та, виглядає на те, що після п’яти на-
пружених, але цікавих років навчання в 
академії її майбутні випускники – еко-
номістки й економісти – не будуть кон-
курувати між собою. Вони радше спіль-
но робитимуть головну у своєму житті 
справу – розвиватимуть національну 
економіку!

Наталія Дуляба,  
доцент кафедри економіки 

підприємства ЛКА

як економісти «день спеціальності» 
святкУвали 
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12 пАМ’яТЬ

Голодомор 1932-1933 років у підрадян-
ській Україні закривавленими сторін-
ками скорботи ліг у комірки людської 
пам’яті. Насамперед людської пам’яті, 
бо архівних документів про той, чи 
не наймасштабніший, злочин проти 
людства у ХХ ст. обмаль. Навіть 
кількість жертв Голодомору досте-
менно не відома. Вона порівнянна хіба 
що з Голокостом під час ІІ світової 
війни або Великим картопляним голо-
дом ХІХ ст. в Ірландії, коли ця країна 
втратила від 20 до 25 відсотків насе-
лення. Але у нас природних причин для 
голоду не було. Це був геноцид проти 
українства, влаштований Сталіним і 
його опричниками.

Про це йшлося 22 листопада ц. р. на 
мітинзі-реквіємі, який відбувся біля го-
ловного корпусу Львівської комерційної 
академії за участі її викладачів, співро-
бітників, студентів, представників гро-
мадськості. У вступному слові прорек-
тор академії з навчально-виховної робо-
ти проф. С. Гелей (фото 1) переконливо 
довів, що це була помста комуністич-
ного режиму волелюбним українцям. 
Він нагадав, що перш, ніж замордувати 
голодом мільйони селян, в Україні була 
практично винищена творча інтеліген-
ція, ліквідована українська церква. І на-
віть у інших частинах СРСР, де лютував 
голод, проживало головно українське 
населення. Тому говорити про якусь 
стихійність, випадковість голоду у 1932-
1933 р. р. означає грішити проти правди 
і виправдовувати катів українського на-
роду.

Народжена на Київщині членкиня 
Львівського відділення Союзу украї-
нок, якій вдалося пережити страшне 
лихоліття, розповіла молоді, як під час 
Голодомору до їхньої оселі вдерлися 
мобілізовані радянською владою сіль-
ські активісти. Один з них знайшов у 
погребі три гнилі буряки і покинув. А 
інші, нишпорячи в хаті, виявили під 
піччю лише мірочку борошна вагою не 
більше кілограма. Незважаючи на бла-
гання матері залишити ті залишки ді-
тям, нелюди зірвали з її голови хустку, 
висипали борошно і пішли. Ця літня 
жінка зауважила, що байдужість, яку 
проявляє більшість українців, коли у 
нас формується автократичний режим, 
теж є наслідком Голодомору. 

Таку ж стурбованість висловила і 
студентка 4-го курсу факультету між-
народних економічних відносин Марія 
Попадич (фото 2). Дівчина закликала 
молодь не миритися з тими небезпеч-
ними тенденціями, які проявляються у 
діях нинішньої антиукраїнської влади, 
не дозволити повернути нашу незалеж-
ну державу до тоталітаризму і колоні-
ального минулого. 

На вшанування чисельних жертв 
жорстокого Голодомору 1932-1933 р. р. 
того дня у руках студентів горіли свічки 
пам’яті (фото 3). На завершення мітин-
гу капелан ЛКА о. Роман Довгань (фото 
4) у супроводі хорової камели «Мрія» 
провів молитву за невинно убієнних 
наших співвітчизників.

Василь Кутянин

незагоєна рана нації
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