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У ЛІМі кадрові зміни – новий ректор.      
 

             Янків Мирон Дмитрович - 
         український учений-
економіст і державний діяч, 
академік АН ВШ України. 
       З 12 серпня 2011 року - 
Генеральний консул України у 
Гданську. 
       З березня 2015 року – обраний 
ректором Львівського інституту 
менеджменту на загальних  
зборах колективу ВУЗу. 

 



                                                                       Література  
                                              ніколи не 

вмирає 
   

                         «Література вилучена із законів тління. Вона одна не визнає смерті» 

                                                                           (М. Салтиков-Щедрін) 

Поезія надихає на подвиги, звеличує, 
підносить духовно. Вірші найвідоміших 
поетів світу окриляють закоханих 
романтиків, запалюють відчайдушних 
любителів пригод, спонукають до 
боротьби за свої права і свою 
батьківщину. Мабуть, не знайдеться в 
світі людини, як б не знала напам’ять 
хоча б одного віршованого твору.  

На сьогоднішній день невідомо, хто був 
першим поетом. Проте, найстарішими 
вважають вірші-гімни поетеси-жриці Ен-
хеду-ани, яка жила в жила в ХХІІІ ст. до 
н.е.  Про життя поетеси мало що відомо, 
окрім того, що вона була дочкою 
аркадського царя Саргона, який завоював 
Ур (територія сучасного Ірану). Її гімни 
вважалися священними. 

Пройшли роки, століття і світ відкрив 
для себе нових письменників, таких як В. 
Шекспір, Вольтер, Т. Шевченко, О. 
Пушкін, які писали на вічні теми: кохання 
і зради, добра і зла, щастя і горя, миру і 
війни, свободи і неволі. Поезія стала 
настільки популярною,  що у 1999 р. на 30 
асамблеї генеральної конференції 
ЮНЕСКО було вирішено відзначати 
Всесвітній день поезії 21 березня – день 
весняного рівнодення у північній півкулі, 
який був обраний як символ оновлення 
природи і творчого характеру людського 
духу. Перший Всесвітній день поезії 
пройшов у 2000 році в Парижі, де 
розташована штаб-квартира ЮНЕСКО. У 
цей день в різних країнах світу 
влаштовуються фестивалі, вікторини та 
конкурси відомих і поетів-початківців. 
Метою святкування є заохочення мовного 

розмаїття та підтримки мов, які зникають, 
за допомогою поезії. 

До України це свято прийшло у 2004р. 
Кожного року, в кожному куточку країни 
відбуваються літературні вечори, на яких 
молода еліта виступає зі своїми творами 
або ж вшановує пам’ять відомих поетів.  

Тож ми не відстаємо від своїх 
сучасників. 9 березня у ЛІМі відзначався 
день народження славнозвісного Тараса 
Григоровича Шевченка. У бібліотеці була 
виставлена літературна спадщина поета. 
Вшанувати пам’ять поета та привітати 
Кобзаря з його 201 роком народження 
прийшли як студентський, так і 
викладацький колектив інституту. 

21 березня студентське самоврядування 
вирішило розповісти Львівському 
інституту менеджменту про його 
талановитих творчих студентів. По 
всьому закладі були розвішані вірші, на 
вільну тему, які знайшли своїх фаворитів 
серед колективу інституту.  

Як сказав генеральний директор 
ЮНЕСКО Коїтіро Мацуура: «Поезія 
допомагає нам жити разом», - тож давайте 
і ми будем цьому сприяти, і бути її 
невід’ємною частиною.  

 
 
 
 
З Всесвітнім днем поезії друзі! 

Марина Шегера,  
гр. М-1 



 

                      Поезія студентів ЛІМу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Скажи мені Боже…» 
 
Чому цей світ такий жорстокий? 
Чому не може бути так: 
-Щодня нам бачить рідні очі, 
які ласкаво б гріли нас? 
-Що з серця поневоленого болем, 
зійде на вік останній подих? 
Засяє в серці та надія, 
яка без віри жила в нас 
в краєчку тьми душі моєї. 
Чому не може бути так: 
-Що цей останній день предвічний 
відкриє істинну життя? 
Чому не можу й я, спитать Отця: 
-Що буде з нами? 
-Що стане крапкою життя? 
-Де те спасіння душі людської, 
що прагне визволити нас? 
Невже в людей немає долі світла, 
яка б осяяла цей шлях? 
Невже й мені нема у що повірить, 
крім краху, болі, забуття?  
 
 Шегера Марина 
 

 
 
*** 

 
-Поглянь дідусю! 
Скільки щастя 
В сьогоднішньому дні, 
І як яскраво сяє зірка у нашому вікні. 
- Вона, онучко, щастя 
нам принесе, та розповість,  
як дощик завтра із неба впаде. 
-А чому зірка така яскрава? 
Чому так сяє вона? 
-Вона шлях нам простилає, 
І людям допомагає його відкрити. 
-А зірка колись згасає? 
-Так, дитино мила. 
Втрачає силу свою зіронька 
Наша з тобою. 
Кажуть при польоті вона згоряє.. 
Тільки ти не забуть зіроньки згадати, 
Коли зірка свою путь буде під небом 
пролітати. 
-Дідусю, поглянь, зіронька летить!,- 
Промовила тихо онучка,  
Щоб бажання загадать і зірку не злякать. 
Довго ще говорили дідусь та онучка… 
Про зірку ,яка можливо і досі летить… 
 

Гавло Романія  
 



 1 квітня – 
День сміху! 

 
Сучасна історія святкування дня 

сміху починається з XVII століття, коли 
більшість населення Європи почали 
використовувати різноманітні жарти і 
розваги. Жартували переважно над 
знайомими, причому у межах 
розумного. Головним було – 
подарувати в цей день якомога більше 
позитивних емоцій та хорошого 
настрою. 

Саме на таку тематику був 
оформлений стенд з привітанням, а 
також студенти мали змогу подивитись 
на веселі фотографії , які прикрашати 
стіни інституту. А на закінчення, 
студенти усіх кусів зібрались для 
спільного фото, щоб запам’ятати цей 
день надовго. 

У міжнародному календарі 
здавна, ще з XVI-XVII-го століття 
прописався один специфічний і 
популярний день, який відзначається 
1-го квітня – День сміху або ж День 
жартів і розіграшів. Саме сміх здатний 
викликати абсолютно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
щирі і справжні почуття і емоції, про 
які, на жаль, ми можемо забути в 
повсякденні, але завдяки яким ми 
отримаємо унікальну розрядку і після 
цього справжнє відчуття спокою та 
умиротворення. 

Так, сміється той – хто сміється 
останнім, і нехай цим останнім сьогодні 
опинитесь саме Ви. 

 
Хоміць Олег, гр. М-2 
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                                          Сміх – це   

                           справді     

                             весело! 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
День народження   
   Кобзаря 

 
9 березня відзначається день 

народження українського поета та 
художника Тараса Григоровича 
Шевченка. Тарас Шевченко, 
відомий також як Кобзар, 
народився 9 березня 1814.  

Його талант проявився у 
написанні поезій та прози 
українською та російською 
мовами, художній та графічній 
творчості, громадській діяльності, 
філософії, політиці, фолькло-
ристиці. Тарас Шевченко почав 
писати вірші у другій половині    
30-х років. У 1840 р. у Петербурзі 
вийшла перша збірка його поезій 
"Кобзар", у 1845 р. — героїчно-
романтична поема "Гайдамаки". В 
1843—1845 роках написав цикл 
поезій "Три літа" (центральним 
твором якого є "Сон"), поему 
"Кавказ", послання "І мертвим і 
живим...", поезії "Чигирине, 
Чигирине", "Великий льох", 
"Стоїть в селі Суботові" та ін., в 
яких гостро виступив проти 
соціально-національного 
гноблення україн-ського народу. В 
ув'язненні писав вірші, які згодом 
об'єднав у цикл "В казематі". У 
1854—1858 роках написав 
російською мовою повісті 
"Музикант", "Художник",  
"Нещасний", "Близнята". 

 

 
 
 
  
 
 
 
Останніми прозовими творами 

Тараса Шевченка є повість 
"Прогулянка з задоволенням і не  
без моралі" (1856—1858) та 
щоденникові записи "Журнал".  

В Україні у 1859 р. написав 
низку високих зразків інтимної та 
пейзажної лірики. Кілька його 
творів цього періоду опубліковано 
в журналі "Основа" та альманасі 
"Хата". Тарас Шевченко був одним 
з найвидатніших майстрів 
українського образотворчого 
мистецтва. Він працював у галузях 
станкового живопису, графіки, 
монументально-декоративного 
розпису та скульптури, досконало 
володів технікою акварелі, олії, 
офорту, малюнка олівцем і пером.  

Він є автором понад тисячі 
мистецьких творів (не збереглося 
більше 160). У 1859—1860 роках 
виконав офорти з творів зару-
біжних та російських художників, 
за які отримав звання академіка 
гравірування.  
     Тарас Шевченко як художник 
займає одне з найпочесніших 
місць в українському 
образотворчому мистецтві. Він 
прекрасно володів всіма відомими 
тоді засобами художньою 
майстерності. 
 



Незадовго до смерті написав 
останній вірш — “Чи не покинуть 
нам, небого”. 
 
     Картина: «Перерване побачення». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Чи не покинуть нам, небого, 
Моя сусідонько убога, 

Вірші нікчемні віршувать 
Та заходиться риштувать 

Вози в далекую дорогу, 
На той світ, друже мій, до бога, 

Почимчикуєм спочивать. 
Втомилися, і підтоптались, 

І розуму таки набрались, 
То й буде з нас! Ходімо спать, 

Ходімо в хату спочивать… 
Весела хата, щоб ти знала!. 

Ой не йдімо, не ходімо, 
Рано, друже, рано — 

Походимо, посидимо — 
На сей світ поглянем… 
Поглянемо, моя доле… 
Бач, який широкий, 

Та високий, та веселий, 
Ясний та глибокий… 

Походимо ж, моя зоре… 
Зійдемо на гору, 

Спочинемо, а тим часом 
Твої сестри-зорі, 

Безвічнії, попід небом 

 
           Попливуть, засяють. 

Підождемо ж, моя сестро, 
Дружино святая! 

Та нескверними устами 
Помолимось богу, 

Та й рушимо тихесенько 
В далеку дорогу — 

Над Летою бездонною 
Та каламутною. 

Благослови мене, друже, 
Славою святою. 

 
Ім'я Тараса Шевченка відоме в 

усьому світі: у багатьох країнах 
йому встановлено пам'ятники, 
його твори перекладені майже на 
всі мови світу, його ім'ям в Україні 
названо навчальні заклади, 
театри, площі, вулиці, міста. 
Національна опера України, 
Київський національний уні-
верситет, центральний бульвар 
міста Києва носять ім'я видатного 
сина українського народу — 
Тараса Шевченка. 

Національна премія України 
імені Тараса Шевченка – найвища 
нагорода України в галузі 
культури і мистецтва. Рішення про 
присудження премії приймає 
Комітет з Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, 
створений Указом Президента 
України. 
 

Яцун Наталія,  
гр. МТ-2 

 



Незабаром Великдень!!! 
    Колектив ЛІМу, на чолі із Мартою 

Іванівною Дах, 3 квітня писали писанки. 
Атмосфера була творча! Ті, хто з 
нереальними стараннями розписував їх 
вперше, були надзвичайно задоволенні 
результатом. Надіємось, що Вам 
сподобалось, і пізніше ви вже самостійно 
зможете вчитись писати писанки, 
крашанки, крапанки та ін. 

       
     Щоб писанка вийшла не лише 
красива, але й несла у собі певний сенс, 
потрібно знати, що означають її знаки. 
Ось, наприклад: 
  1. Сонце. Нашим пращурам доводилося 
виживати в складних умовах: важко було 
пережити холодну зиму, дочекатися 
нового врожаю. Настання довго-
очікуваної весни сприймалося як 
народження нового сонця, торжество 
життя, тепла, світла над темрявою.  
   2. Хрест. Один із сонячних знаків, 
символ Усесвіту, чотирьох сторін світу, 
чотирьох вітрів, чотирьох пір року. 
Походить від схематичного зображення 
птаха. 
   3. Спіраль — символ плодючості, знак 
володаря, плину часу. 
   4. Триріг. Один із найдавніших 
символів сонця, а також знак священного 
числа «три». Знак святого вогню і Святої 
Трійці. 
    
 

    5. Зірка. Символізує сонце і вранішню 
зорю. Містить у собі косий хрест, прямий  
хрест, а також лівобічну та правобічну 
свастики (сварги). У народній символіці 
вона є незмінним символом кохання. 
   6. Птах. Символ зародження життя, 
родючості, достатку. Це — напівземна, 
напівнебесна істота, що вважалася 
провідником Божого сонця й охоронцем 
проти зла, символом любові, вірності та 
злагоди. 
   7. Гілка — символ родючості, 
щорічного весняного відродження 
пагонів; символ безкінечного життя. 
   8. Дубовий листок — символізує 
чоловічу силу, це знак стародавнього 
бога Перуна. 

  



     9. Півень — провісник дня, сторож 
добра проти зла — є символом світла, яке 
побороло темряву, — Христа. 
    10. Кінь — символ невтомного руху 
сонця; образ безстрашного вісника віри, 
який летить у світ, готовий на смерть. 

 
 
    11. Риба — символізує воду, отже, як і 
вода, є символом життя і здоров'я; це 
також символ новохрещення. 
    12. Олень — пов'язаний зі світлом, він 
є рятівником-переможцем, охоронцем 
істини, провідником; це образ шукання 
Бога і взаємної допомоги. 
    13. Виноград — символ роду; 
виноградна лоза — символ Христа. 
     
     
 

 

 

    14. Безконечник — символ води, 
невмирущої природи, вічного життя. 
Сорок клинців символізують успіх у 
господарстві, добробут і чесноти 
людини. 
     15. Квіти — означають радість, красу, 
дітей. 
 
       
    Дякуємо усім, хто був з нами і 
запрошуємо тих, кого не було, 
приєднуватись на наступний рік.  

 
        Смачної Вам паски і свіжої 
ковбаски! 

Яцун Наталія, гр.М-2 
 



    

                       9 квітня, у ЛІМі відбулась толока...  
 
 
       Під час толоки ми спробували 
дізнатися  ставлення своїх колег та 
працівників інституту до цього заходу. 
Основним запитанням, яке звучало в 
опитуванні, було: "Як Ви вважаєте, чи 
потрібно проводити подібні заходи і для 
чого ми це робимо?" 

      
  Усі відповіді були позитивними та 
цікавими, тим більше, що погода сприяла 
нашій колективній дружній роботі. 
       
    Григорій ( студент 2-го курсу ):  
"На мою думку, такі заходи повинні 
відбуватись усюди і періодично. Ми 
зібрались тут для того, щоб допомогти 
інституту мати кращий виглядати. Ми 
підтримуємо екстер'єр інституту в чистоті. 
Адже абітурієнти, прийшовши сюди і 
побачивши цю красу, яку ми зробимо, ще 
більше захочуть вступити саме до цього 
вузу. А це, ми їм рекомендуємо зробити!" 
     
    Марина ( студентка 1-го курсу ):  
"Звичайно, що такі заходи потрібні. 
Студенти та колектив ЛІМу сьогодні 
працюють, для того, щоб і нам, і гостям 
інституту було не лише приємно дивитись, 
але й відпочивати у нашому міні-саду. І 
також, підтримуючи нашу «альма матер» в 
чистоті, ми також долучаємося до 
покращення екології Львова". 
    

 
 
      Оксана ( директор бібліотеки ):  
"Подібні заходи безсумнівно потрібні, щоб 
було гарно і приємно споглядати. І,  
звичайно,  відпочити у чистому та 
красивому місці". 
       Студент  1-го курсу:  
"Так, звичайно, що толока - це завжди 
дуже добре. Надворі – весна, відповідно й 
настрій у студентів весняний, та й  
багатьом з нас не дуже й хочеться вчитися 
у таку чудову погоду. Добре, що  ми тут 
зібралися, щоб хоч трохи відволіктися від 
навчання та зробити разом корисну справу.  
Студентське життя – це не лише навчання, 
а й спільний відпочинок.» 

      Аліна ( студентка 2-го курсу ):  
"Я думаю, що це дуже хороша ідея та 
правильне рішення, адже в таку хорошу 
погоду нам самим хочеться працювати, і 
ми прибираємо територію нашого «другого 
дому» із задоволенням. Дуже добре, що 
студенти мають змогу об'єднатись та 
працювати як команда. Адже командний 
дух є важливою складовою для менеджерів 
та маркетологів".   

 
       



 
  Тимофій Андрійович (Помічник ректора 
з господарських питань ):  
"Звичайно, що цей захід є потрібним. Це 
поклик душі кожної свідомої людини. Ідея 
полягає в тому, що нам та кожному 
відвідувачу ЛІМу буде  приємно дивитись 
на зовнішній вигляд вузу та відпочивати 
тут". 
       Мирон Дмитрович (ректор):  
"Звичайно, що потрібно. Особливо перед 
Великоднем. Усі роблять порядок у себе  
вдома, на подвір'ї... І те, що робимо ми - 
дуже цінно,  бо коли ми виходимо на двір, 
бачимо чистоту, спостерігаємо як ростуть 
квіточки, ми відкриваємо для себе світ 
спокою та благодаті, що є надзвичайно 
важливим сьогодні". 

 
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    Дякуємо усім, хто дав нам 
інтерв'ю, а також усім, хто 
долучився до сьогоднішньої 
толоки. 
    
     Ми всі молодці! 
 
  Чистий ЛІМ -  комфорт 
      для студента. 
 

 



 
 «Весна прийшла…», 

або що робити у Львові 
квітневим вечором. 

Напевно, всі помітили, що останнім часом 
погода почала кардинально змінюватися. 
Вранці не доводиться наосліп шукати 
будильник, бо сонце нарешті почало «вставати раніше дев’ятої». 
Виходячи на вулицю, починаєш вловлювати запах квітів. І найголовніше 
диво – у нас неймовірним чином з’являється більше вільного часу. Але як 
розпоряджатися цим безцінним ресурсом?  

Пари робити – це, звісно, річ досить корисна, але ж треба розвиватися 
і в культурному плані. Тож, передивившись афіші усього, чого тільки 
можна, я склала невеличкий список заходів, що можуть Вас зацікавити. 
(Сюди не входять кінопрем’єри, адже кожен сам знає, на який саме фільм 
він хотів би піти.) 

  Отже, почнемо розкривати культурну сторінку львівського життя. 
З 1 по 25 квітня у Львові пройде ряд заходів, які об’єднані назвою 

«Французька весна». Тут кожен зможе знайти собі щось до душі. Адже 
очікуються  і зустріч з відомим ілюзіоністом, і виставка скетчерів, і 
зустріч з паркуристами, і барокові музичні твори ХVII-XVIII століть, і 
джаз, і ще багато-багато цікавого. Загалом, байдужим не залишиться 
ніхто! Тож, залишилося тільки знайти в Інтернеті дату потрібного заходу 

і придбати на нього квитки.  
Дуже актуальним рядом заходів у 

перед святковий час будуть 
«Передвеликодні майстер-класи», 
потрапити на які можна вже з 27 
березня по 19 квітня. Саме тут 
бажаючих навчать, як розписувати 
писанки, яким чином прикрасити свій 
дім до цього свята чи як задекорувати 
Великоднього кошика. Також будуть 
проведені майстер-класи для дітей. 
Тож ніхто не буде ображений. Все, що 
від вас потребується - хороший 
настрій    

та бажання навчитися робити красу. 



 

 
Також, не менш цікавим Великоднім заходом, буде П’ятий фестиваль 

писанок, який проходитиме на площі Музейній з 3 по 19 квітня. Щоб 
потрапити на цю виставку, не потрібно нічого, адже проходитиме вона 
під відкритим небом.  Також у Галереї писанок, поряд  із експозицією, 
діятиме і Великодня арт-майстерня. Усі охочі, дорослі і діти, зможуть 
взяти  участь у майстер-класах із створення 
свічок-писанок. 

 
Любителів історії може зацікавити 

виставка "Велика Війна 1914 - … 
Індивідуальний та глобальний досвід", що 
відбудеться аж до 18 листопада. На цій 
виставці будуть показані різні погляди на 
війну, тож можна побачити те, чого ніколи не 
прочитаєш у книжках. Головне – пам’ятати, 
що на досвіді минулих поколінь, ми маємо навчатися і не допускати 
кровопролиття зараз. 

 
Це ще далеко не всі заходи, що проводитимуться у Львові. Головне – 

знайти те, що вам по душі й негайно йти за квитками! 
Надя Стукановська 

гр. М-1
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