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   Студентське самоврядування треба 
визначати як самостійну громадську 
діяльність студентів із реалізації функцій 
управління ВНЗ. У кожному такому закладі 
студенти формують своє маленьке 
самоврядування, іноді це відбувається за 
допомогою ректора чи декана. У нашому 
навчальному закладі студенти самі вирішують 
чи бути їм частинкою управлінської функції 
інституту чи ні. 

   На початку цього навчального року студенти 
самоврядування нашого інституту обрали  Органи 
Студентського Самоврядування, які складаються з 
таких осіб: 

Голова Студентської ради – Щербак Юлія; 
Заступники голови – Яцун Наталія та 

Залуський Роман; 
Секретар – Барабаш Вікторія. 
До студентського самоврядування можуть 

долучатись усі бажаючі студенти ЛІМу. 

 
 
 

Голова Студентської ради-Щербак Юлія 

   Якщо на Вашу думку, саме Ви можете 
зробити життя у нашому інституті 
затишнішим та веселішим, якщо у Вас є 
неординарні та креативні ідеї щодо заходів, 
які відбуваються у ЛІМі чи просто 
пропозиції, то Ви завжди можете 
звернутись до вищезгаданого керівництва 
або ж долучатись до самоврядування. Вам 
та Вашим чудовим ідеям завжди будуть 
раді. 
   Кошти органів студентського 
самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і повноважень. Для 
збирання коштів студентської ради 
проводяться різного плану заходи. 

Не будьте байдужими, адже роки 
навчання тут – це частинка нашого життя і 
лише ми самі можемо вирішувати як нам 
його прожити. 

 
 

Яцун Наталія, група МТ-21 
 

Заступник голови-Залуський Роман Секретар-Барабаш Вікторія 

         Успіх в твоїх  руках! 
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Студентське самоврядування ЛІМу 
 

Заступник голови-Яцун Наталія Погода 
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День здорового способу життя 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   В нашому інституті щороку проводиться День здоров’я. 
Першокурсники і цього року вирішили не відхилятися від 
традицій. Але на цей раз свято пройшло під доволі 
незвичним лозунгом: «Пийте фіточаї, будете здоровими», 
адже минулого року це були салати з капусти, моркви та 
бурячків, а перед цим усі пили свіжо вижаті фреші. 
   Чим же корисні фіточаї? На це запитання нам люб’язно 
відповіли першокурсники. 
   Отже, чай не даремно є найпопулярнішим у світі напоєм: 
трав’яні чаї, або фіточаї, володіють рядом корисних 
якостей, які сприятливо впливають на наше здоров’я. 
Користь фіточаю, приготованого з наборів чайного листя і 
висушених трав, обумовлена тим, що в ньому у високій 
концентрації містяться корисні поживні речовини. Крім 
того, у фіточаї дуже багато смакових варіацій: трав’яний 
збір може бути з перцевою м’ятою, ромашкою, жасмином, 
імбиром, не кажучи вже про звичайний зелений або 
фруктовий чаї. 
   Коли говорять про користь фіточаю, в першу чергу 
згадують те, що він здатний надавати заспокійливу дію. 
Трав’яний чай, наприклад, чай м’яти, допомагає боротися з 
розладами нервової системи: з депресією, нервозністю, 
підвищеною стомлюваністю. Користь такого чаю вже 
просто в тому, що він допомагає лікувати головний біль. 
Цінні властивості трав’яних напоїв обумовлені тим, що 
трав’яні чаї містять концентрацію кофеїну, який стимулює 
рецептори мозку, що відповідають за загальний рівень 
енергії організму. 
 

   Ще одна користь фіточаю полягає в тому, що він допомагає зняти біль у суглобах. 
Безумовна користь фіточаю в тому, що використовуються для його приготування трави 
мають протизапальні властивості, які допомагають зменшити тяжкість ревматоїдного 
артриту та інших захворювань. 
   Як можна використовувати фіточаї для здоров’я? 
   По-перше, фіто чаєм можна боротися з симптомами застуди та грипу. Особливо це 
стосується трав’яних зборів, що містять імбир, лимон, мед, ефедру, 
гідрастіс, корицю, ехінацею або м’яту. Завдяки тому, що ці трав’яні чаї 
володіють протизапальними та противірусними властивостями, вони 
допомагають полегшити такі симптоми застуди та грипу, як біль у горлі, 
кашель, закладення носа, біль у пазухах і ломоту в тілі. 
   Інша користь фіточаю для здоров’я в тому, що він сприяють здоровому 
сну. Трав’яні чаї з ромашкою, липовим цвітом, з валеріаною і звіробоєм 
давно відомі своєю здатністю допомагати лікуванню безсоння і інших 
розладів сну. Ці чаї містять речовини, дія яких розслабляють нервову 
систему, наганяють сон, а також знімає м’язові спазми. 
   Зелений чай допомагає організму тому, що він багатий антиоксидантами, 
які виводять шкідливі токсини, що накопичуються в організмі. Зелений чай 
допомагає захищати нас від хвороб серця, від інсультів, від високого рівня 
холестерину. Крім того, речовини, що містяться в зеленому чаї, 
допомагають боротися з цукровим діабетом і ожирінням. 

Тож, пийте трав’яні чаї і слідкуйте за своїм здоров’ям! 
 

Стукановська Надія  

                                                                                                  Група М-1 
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По горизонталі: 
1.Будь-яка розумова чи фізична діяльність, викликана 

стимулом. 
2.Товар — це продукт праці або певне благо, що 

здатні задовольняти певні потреби ... і призначені 
для обміну (купівлі та продажу). 

3.Безкоштовна, добровільна особиста форма 
інформаційного впливу на громадськість з метою 
інформування про продукцію товаровиробника. 

4.Місце, де товари розміщуються, поділяються на 
партії, маркуються, упаковуються для подальшої 
реалізації. 

5.Процес, обернений запам'ятовуванню. 
6.Нововведення в галузі техніки, технології, 

організації праці або управління, засноване на 
використанні досягнень науки і передового досвіду; 
кінцевий результат інноваційної діяльності. 

 

Кросворд 

По вертикалі: 
7.Потреба, що досягла такого рівня інтенсивності, що 
спонукає людину діяти в напрямку її задоволення. 
8.Довгострокова оренда майна за умови сплати 
періодичних платежів. 
9.Властивість товару. 
10.Будь-яка платна неперсоніфікована форма 
інформаційного впливу на споживача з метою 
формування мотивів купівлі товарів. 
11.Плата за невиконання або неналежне виконання 
договірного зобов’язання. 
12.Процес отримання бажаного об’єкта від будь-кого 
з пропозицією чогонебудь на заміну. 
 

Із виділених букв складіть вираз та запишіть у табличку:  
 

Правильні відповіді чекайте у наступному випуску! 
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Хеловін - пригощай або пошкодуєш! 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

Увечері, коли сонце зайшло за горизонт і на землю впав густий осінній 
туман. Двоє дівчаток утекли з дому, щоб погуляти нічним лісом. Та от на 
темній галявині в гущі лісів спіткнулась дівчинка об якусь річ. Це був 
старовинний підсвічник з моторошною чорною свічкою. Дітям сподобалась 
ця дивна річ і вони поділились нею, старша забрала підсвічник, а молодша – 
свічку. Із знайденою знахідкою дівчатка повернулись додому. Але з 
настанням ночі до кожного з власників знайденого скарбу завітав 
непроханий гість. Виглядав він, як звичайна людина, але замість голови мав 
гарбуза з вирізаними очима та ротом, всередині якого ледь жевріла 
вуглинка. Загробним голосом він наказав дітям повернути знайдену річ. 
Страх запанував у дитячих серцях і вони назволікаючи віддали частини 
скарбу. Після пережитої пригоди вони не тільки боялися тікати з дому, а й 
брати чужі речі. 

Саме такими історіями прийнято лякати дітей на Хеловін, який 
святкується у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Так зване свято «Відьомської 
ночі» бере свій початок ще з часів існування дохристиянських кельтських 
племен. Серед їхніх вірувань було поширене вчення про зародження життя 
зі смерті, тобто новоліття. Кельти вважали, що саме у ніч з 31 жовтня на 1 
листопада землю огортає непроглядний морок крізь який приходить смерть 
з крижаним подихом та веде із собою князя Темряви. Напередодні жреці-
друїди гасили всі домашні вогнища та світильники, а уже вночі розпалювали 
величезне вогнище для жертвоприношень. Вони намагалися задобрити князя 
темряви, щоб душі покійників могли відвідати земні домівки. Звідси 
походить традиція переодягання у привидів, відьом та іншу нечисту силу. 

З часом Хеловін став невід’ємною частиною культури в Америці та 
Англії. У цих країнах святкування починають заздалегідь: вечір напередодні 
називають Ніч пустощів. Діти і підлітки розіграють своїх знайомих і сусідів. 
Серед пустощів популярністю користується намазування вікон автомобілів 
милом, закидання будинків яйцями і гнилою городиною. У цей час недивно 
побачити дерева обмотані туалетним папером або почути дзвінок в двері від 
«маленької» нечесті. Також обов’язковим атрибутом святкування Хеловіну є 
«ліхтарик Джека», який за легендою освітлює дорогу душам у потойбіччя. 
Основними темами Відьомської ночі є смерть, зло, окультизм та монстри. 
Традиційними кольорами є чорний та помаранчевий.  

Якщо за кордоном святкування Хеловіна стало традицією, то для 
пересічного українця здебільшого це свято нове. Переодягається переважно 
молодь, яка бродить вулицями міста або влаштовує гучні тематичні вечірки. 
Свої традиції святкування Хеловіну має і Львівський Інститут 
Менеджменту. День перед Відьомською ніччю студенти вирізали гарбузи і 
прикрашали ними стіни. На наступний день усі, хто хотів прикрасити собою 
атмосферу, були одягнені в костюми. Відбувся навіть конкурс на найкращий 
костюм. Виграла його організатор свята – Яцун Наталія. Фото чортеняти 
розміщене у газеті в якості приза. 
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Святкування не обійшлося без конкурсу «Цукерку за 
віршика», умови були такі: бажаючі складають 1- 2 рядочки 
віршика за цукерку і так по колу, доки не дійде до останньої 
людини. І так ось наш витвір: 
Сьогодні свято Хеловіну, 
Появилось спільне діло! 
Віршик пишемо ми сміло,   
Наша дружба – одне ціле. 
В кабінеті ми зібрались,   
Щоб усіх розмалювати, 
Але всі порозбігались, 
По куточкам поховались..  
Ми Хеловін будем відмічати 
І у вечері підемо танцювати . 
Будем красти гарбузи, 
Щоб отримати призи. 
Веселитися й співати, 
Всяку нечисть прославляти. 
Буде в нас веселе свято, 
І про нього гріх не знати. 
Ми вдягнем костюми різні 
І підем лякати місто.  
Погуляєм, полякаєм  
І солодке назбираєм!         
А як сядемо в маршрутку 
Там зібємся в одну купку, 
І всі разом скажем дружно:                                         
«Пригощайтесь друзі сміло!» 
                                          (ЛІМ) 

Ставлення до святкування ночі всіх Святих в Україні 
неоднозначно. Під час проведення соціологічного опитування 
більшість людей вважають, що Хеловін суто американське 
свято і ніякого відношення до українців немає.  

Також багато хто вважає, святкування Хеловіна 
язичницькою традицією та деяким із напрямків культивізму, 
що суперечить християнським ідеалам. Проте, все це не 
помішало нашим студентам все-таки відсвяткувати цей день 
як заведено. Бажаючі отримали чудовий настрій та по цукерці.  

Не бійтесь експериментувати, адже, експериментуючи, 
кожного разу Ви відкриваєте для себе щось нове. Хто знає, 
можливо, Вам сподобається ?! 

      Шегера Марина, М-1 
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Студент скиглить: 
-Професоре,я не заслуговую двійки! 
-Знаю,але більш низьких оцінок у 
нас,на жаль,немає! 

 
 

День студента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ректор Петро Яницький 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Найщиріші вітання студенству ЛІМу! 

Складних цілей, цілеспрямованості, 
наснаги,  

самостійного бачення, креативних 
рішень,  

віри в себе та свій успіх!   

Кажуть, що у студента  

є два свята:  

День Студента і кожен день.   

Бажаю, щоб кожен день був 
незабутнім:  

наближав до цілі,  

був повен  радості спілкування,  

кохання та яскравих вражень! 

 

-Чому в школі уроки ,а в 
інституті-пари? 
-Тому,що в школі вчаться,а 
в інституті-паряться. 
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«Разом нас багато – нас не подолати», «Ющенко – 
так!» - це не просто слова, особливо для 2004 року. 
Саме тоді Україна, як нація, показала своє 
незадоволення і готовність стояти за інтереси країни. 
Власної, єдиної і неподільної країни. Це була перша 
спроба за роки своєї незалежності зробити щось для 
народу, для людей, для себе. Про результат 
Помаранчевої революції кожен може мати свою 
думку, проте сам факт об’єднання українців 
незаперечний. Ми дійсно були разом. Всією Україною. 

«Студенти за ЄС», «Україна - це Європа», «Україна 
понад усе»... Потрібно було лише приблизно 10 років 
для нової хвилі незадоволення ситуацією, для нової 
переоцінки цінностей і нової революції. Тепер вже 
Революції Гідності. Все починалося із малочисельних 
акцій по підтримці Євроінтеграції, незгоді студентів з 
політикою президента та звичайному бажанні кращого 
життя і більших можливостей. А чим все 
закінчилося?.. Побиттями, повстаннями і смертями. 
Ніхто не міг уявити, що таке можливо в Україні – 
мирній, незалежній і спокійній. Слова «страждання», 
«смерть» та «герої» - ще на довгий час 
асоціюватимуть українцям революцію 2014 року. Та 
прийшов час і вийшов мільйон, а потім і півкраїни. 
Вони вийшли за свободу, гідне життя і перспективне 
майбутнє. Та виявилось, що в Україні здобути, 
здавалося б, такі прості та обов’язкові речі можна 
лише принісши великі жертви.  

 Та ми вистояли, згуртувались і зрозуміли, що нікому крім нас ця країна не потрібна, що тільки ми тут влада, нам вирішувати, що краще і що ми 
хочемо. Ще ніколи наша держава не була такою сильною, з таким бажанням до дій і об’ємом патріотизму. Україна була в вогні, тому час її 
відбудовувати, щоб жертви не були даремні. І все залежить від кожного. Дійсно від кожного! Ми не усвідомлюємо нашу силу, міцність і значення – як 
кожного окремо, так і всіх разом.  

Звичайне слово може змінити долю людини, а певна дія – долю країни. Тож саме тому і був прийнятий закон про створення Дня гідності і свободи. 
Щоб ми ЗНАЛИ власну історію, яка твориться на очах світу. Щоб УСВІДОМЛЮВАЛИ роль революції і аналізували свої ж помилки. Щоб НЕ 
ПОВТОРЮВАЛИ. Щоб просто ПАМ’ЯТАЛИ...           

                  Філімонюк Наталія, М-2 
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День Святого Миколая 

 
 

 
 
 
 
 

Цікаво що просять сучасні дітлахи у Святого ? 

 
 
 
 
  
  

19 грудня традиційно відзначається День Святого Миколая, 
проте це ще і Міжнародний день допомоги бідним. Та це не 
випадковий збіг, адже ми починаємо забувати основний 
поклик свята св. Миколая – допомога бідним та сиротам. Саме 
з такою ціллю і ходив колись Миколай, роздаючи свої статки у 
вигляді дарунків для бідних багатодітних сімей. Тож така 
традиція відроджується і в наш час...  

Милосердя та готовність допомагати – ось, чому вчить це 
свято. Такі прості речі стають так необхідні в наш час та в 
нашій країні особливо. Існує багато організацій та 
волонтерських об’єднань, які займаються допомогою діткам-
сиротам, тож зробити свій, хоча б маленький, внесок не є 
важко. Адже своїми незначними справами, ми можемо 
ощасливити маленьке серденько і внести туди свято, тепло і 
надію.  

От і Львівський інститут менеджменту вирішив зробити 
свій внесок у дійсно необхідну справу. Студенти, 
долучившись до Студентської ради Львова, вирішили зібрати 
кошти до Дня Св. Миколая для дітей в школі-інтернат №2. 
Малята хочуть трішечки зігрітись в холодні ночі цієї 
зими. Вони просять теплі ковдри, яких, надіємось, Святий 
Миколай їм принесе достатньо. 

Проте збір коштів теж буде проводитись досить цікаво. 
Щороку у ЛІМі проводиться акція «Мандаринка». Тобто 
кожен, хто купив мандаринку за будь-яку суму має змогу не 
лише нею насолодитись, але й зробити приємний подарунок у 
це благодійне свято діткам, які чекають поки до них прийде 
Св. Миколай. 

Також проводиться збір речей ( одягу, іграшок ) для дітей-
сиріт Брюховецької школи-інтернату. Не будьте байдужими, 
адже, кожен з нас в дитинстві писав листи до Святого 
Миколая і чекав від нього здійснення бажань. Тепер, в наших 
силах, подарувати цим дітям тепло і трішки омріяної любові. 

А Ви чекаєте на Чудотворця?  
 

                                                       Наталя Філімонюк 
та       Наталя Яцун 

                                                                                                   
Група М-2 

 

Святий Миколаю!!! 
Мене звати Танічка.Я навчаюся у школі.Вчуся я добре.Я 
нічого від тебе нехочу просити матеріального, я лише 
хочу попросити, щоб ти молився за моїхрідних і не 
лише.Мені не потрібні ніякі ігрушки і тд., тому що є 
багато бідних дітей, і дітей, в яких нема батьків.. 

Я,Вероніка дуже хочу щоб ви мені принесли колясочку для 
ляльок і дитячу тумбочку. Як що того не буде то по 
можливості (що зможете) І ще я забув, тапочки із 
зайчиком або собачкою які зможете купити. 

Данило (6р.) попросив, щоб Миколай приніс дідусеві – 
теплі шкарпетки, щоб не мерзнути взимку. Татові – нову 
велику кружку, щоб помістилось більше кави. А для мами – 
піну для ванни, щоб їй було весело купатись! 

З нетерпінням я чекаю —  

Нині свято Миколая.  

Як надворі стане темно,  

Він приходить потаємно. 

  

Ще ніхто його не бачив,  

Та у ліжечка дитячі  

Він кладе під подушки  

Подарунки і книжки. 
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Незабаром довгоочікувані канікули. Тимчасове призупинення занять в освітніх закладах оголосили 
у зв’язку із зниженням температури у Львові. Адже за прогнозами Гідрометцентру скоро показники 
термометрів сягнуть 28°С з показником мінус. 

Редакція газети щиро вітає усіх читачів із початком 2015 року і бажає приємного святкування 
різдвяних свят, незважаючи на холодну погоду. 

 
Хай радість і добро,несе тиха Ніч Свята, 

Хай освітлює Ваш шлях зірка золота, 

А у небі зорепад хай справджує бажання! 

Щастя Вас,Веселих Свят,миру і кохання! 

 

А також, запрошуємо Вас  приєднуватися до нашої спільноти,спробувати себе у ролі журналіста та 
відчувши себе частинкою життя нашої газети. 

У сім’ї суперечка, хто піде за сином у садок. Чоловік: 
– Я тобі шубу подарував? 
– Подарував! 
– Зимові чоботи подарував? 
– Подарував! 
– Ну ось і йди за сином! 
– А чому не ти? 
– У чому? В шкарпетках і з пінкою для гоління? 
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Смішні загадки на українській мові                        Анекдоти про політику 

  Близько 40 млн. людей займаються ЦИМ в ночі. 
Що ЦЕ таке? 
 
Що треба робити, коли бачиш зеленого чоловічка? 
 
Яка жінка спочатку треться біля тебе, а потім 
вимагає гроші? 
 
Що має голову, та не має розуму? 
 
Що неможливо зробити в космосі? 
 
Яке колесо не крутиться при правому повороті? 
 
Що це таке: 15 см в довжину, 7 см в ширину і дуже 
подобається жінкам? 

 

Десь у Росії: 
- Мама, я хочу татуювання! 
- Ти що, ідіот, не розумієш, що це 
назавжди? 
- А ти, коли за Путіна голосувала, розуміла? 
 
— Алло, Верховна Рада? Я б хотів 
працювати в уряді! 
— Ви що, ідіот? 
— А це обов’язкова умова? 
 
- Я навіть не знаю, скільки заробляю ... - 
скромно відповів Путін на прес-конференції. 
Голос за кадром: «Насправді Путін знав 
скільки, просто забув як називається це 
число з 18 нулями» 
 
 


