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Посвята у студенти

14 вересня 2020 року на стадіоні ЛНАУ для першокурсників
була проведена урочиста посвята у студенти.
Розпочав урочистість ректор Львівського національного
аграрного університету, академік Національної академії аграрних
наук України та Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних наук Володимир Васильович Снітинський, який
з вітальним словом звернувся до цьогорічних першокурсників.
В.В. Снітинський побажав їм гідно продовжувати університетські традиції, наполегливо здобувати необхідні знання і вміння, набиратися нового досвіду. Також ректор відзначив великий внесок
ЛНАУ в розвиток вищої аграрної освіти в Україні, коротко ознайомив присутніх з історією нашого закладу вищої освіти і його відомими випускниками, особливо згадавши
колишнього нашого студента, провідника ОУН Степана Бандеру.
Від імені студентів ЛНАУ своїх молодших колег привітав голова ССО «Основа» Владислав Ковальов.
Радісним та зворушливим моментом свята стало виголошення першокурсниками Урочистої присяги студента ЛНАУ, після чого ректор університету вручив молодим людям, які вступили цього року до нашого закладу
вищої освіти, символічний ключ знань та студентський квиток.
Далі прозвучало музичне вітання від художніх колективів і солістів ЛНАУ. Пісню «Україно» (слова і музика
Тараса Петриненка) виконав Михайло Іващенко. З піснею «Галичина» (слова Наталії Папроцької, музика Ігоря
Яснюка) виступили Михайло Іващенко, Дмитро Ковальчук, Сергій Кисіль і Андріан Пилипець.
Гостем цьогорічної урочистості став випускник ЛНАУ Сергій Нікіфоряк, який виконав гімн Львівського
національного аграрного університету.
Потім усю університетську родину окропив свяченою водою капелан ЛНАУ о. Іван Венгрин.
Урочистість завершилася «Маршем українських націоналістів», який виконав Назар Громик, і традиційним
покладанням квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку і Степану Бандері та до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та Герою України Анатолію Жаловазі.
Щиро бажаємо нашим першокурсникам міцного здоров’я, невичерпної енергії, наснаги до навчання і незабутнього студентського життя!
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ХХІ Міжнародний науково-практичний форум
«Теорія і практика розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій»

22-24 вересня у Львівському національному аграрному університеті відбувся ХХІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку
агропромислового комплексу та сільських територій».
Такий захід у нашому університеті в другій половині вересня відбувається щорічно і вже давно отримав статус
однієї з найважливіших подій у сфері аграрної науки
України. Цьогоріч через карантинні обмеження наукові
заходи в рамках форуму відбувалися дистанційно.
У форумі взяли участь понад 400 представників
вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти та
наукових установ. Результати своїх наукових досліджень репрезентували вчені з Польщі, Болгарії, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Словаччини, Туреччини.
Українську науку на нинішньому форумі представляли
вчені близько 30 університетів і науково-дослідних
закладів, представники державних структур і бізнесу.
У рамках форуму відбулося вісім науково-практичних конференцій на факультетах університету:
«Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації»;
«Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій»;
«Системи виробництва продукції рослинництва на
основі екологостабілізуючих заходів»; «Земельні від-

носини в контексті просторового розвитку сільських
територій»; «Техніка та технології агропромислового
виробництва»; «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі»; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»;
«Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти».
Унаслідок наукових дискусій прийняті ухвали конференцій, які знайдуть відображення в плануванні
й організації науково-дослідної роботи в університеті, виконанні разом з українськими й закордонними
партнерами спільних наукових проєктів, впровадженні
результатів досліджень у практику.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи

Асоціацією «Земельна спілка України», Державною
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, ГО «Асоціація фахівців
землеустрою України» за підтримки земельного компонента проєкту «Німецько-український агрополітичний
діалог», що діє в рамках Угоди про Асоціацію між ЄС та
Україною, було організовано конкурс студентських есе
на тему «Якою має бути земельна реформа в Україні».
У ньому взяли участь студенти денної форми навчання
багатьох українських університетів, що навчаються за
спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Конкурс передбачав проведення двох етапів.

У другий етап конкурсу, який відбувся 15 грудня
2020 року, пройшли студенти землевпорядного факультету ЛНАУ Віталій Савчук та Адріана Комар (науковий
консультант – д.е.н., доцент О.Ф. Ковалишин). Вони
в режимі онлайн доповіли про своє бачення ролі та
місця держави, місцевих громад у регулюванні
земельних відносин, перерозподілі земельної власності та становленні ринку земель. За рішенням конкурсної комісії переможцем та власником ваучера на
суму 700 євро став Віталій Савчук. Призове місце та
ваучер на суму 150 євро отримала Адріана Комар.
Деканат
землевпорядного факультету

Вітаємо студентів ЛНАУ
з перемогою у конкурсі студентських есе
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XX Міжнародний студентський науковий форум

22-24 вересня 2020 р. у Львівському національному
аграрному університеті проходив ювілейний XX Міжнародний студентський науковий форум «Студентська
молодь і науковий прогрес в АПК». Форум відбувався
в дистанційному режимі через карантинні обмеження
щодо проведення наукових заходів.
Метою проведення даного заходу було обговорення нагальних проблем в аграрній сфері та пропозицій щодо їх вирішення, а також налагодження зв’язків
між студентами та науковими товариствами різних
освітніх закладів для подальшої співпраці.
Як підказує досвід попередньо проведених форумів,
важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість
провести апробацію результатів наукових досліджень,
створюють сприятливі умови для обміну передовим
досвідом між ученими з інших закладів вищої освіти і
науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю
в сфері науково-дослідної роботи.
Кількісний склад учасників форуму свідчить про небайдужість студентської молоді України та зарубіжних
країн до наявних проблем у сфері агропромислового
комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме молодь
була тою рушійною силою, яка спонукала державу і
суспільство рухатися вперед.
У роботі цьогорічного форуму взяли участь майже
400 учасників як з України, так із з-за кордону. Серед
іноземних гостей вищезгаданого заходу – представники закладів вищої освіти Молдови, Білорусі, Туреччини, Польщі, Литви. Учасниками форуму із вітчизняних
закладів вищої освіти були студенти-науковці Національного університету біоресурсів та природокористування України, Миколаївського національного
аграрного університету, Херсонського національного
аграрного університету, Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Василенка, Київського національного університету будівництва та архітектури, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
Львівського інституту економіки і туризму, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. Івана Франка,
Національного університету «Львівська політехніка»,
Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька, а також
студенти із коледжів Львівського національного аграрного університету.
В рамках форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли
участь понад 400 студентів, більшу частину яких становили студенти нашого університету, що свідчить
про високий рівень їх активності у науково-дослідному
напрямку. Основна тематика секційних засідань була

зорієнтована в межах таких напрямків:
- Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;
- Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;
- Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;
- Економічні аспекти розвитку АПК;
- Технічний прогрес в АПК;
- Актуальні проблеми будівництва та архітектури;
- Духовне виховання молоді та культурне відродження села.
Найактивніші студенти нагороджені почесними грамотами, а їх науковим керівникам висловлено подяку за
сумлінну підготовку здобувачів вищої освіти.
З огляду на тематику наукових доповідей студентів
можна зробити висновок, що їх найбільше цікавлять
питання вдосконалення фінансово-економічних відносин в АПК, розвиток сільських територій, проблеми
використання, охорони та управління земельними ресурсами, проблеми екології, а особливо впровадження
нових технологій у сфері механізації аграрного виробництва і сільськогосподарського будівництва. Як визнають учасники тематичних конференцій, незважаючи
на те, що студенти ще не мають великого практичного

досвіду в аграрній сфері, багато з них вже почали займатися досить серйозними науковими дослідженнями.
Всі наукові роботи студентів, які брали участь в роботі
форуму, зібрані у матеріалах студентського наукового
форуму.
Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся
на високому організаційному та науковому рівнях. За
результатами обговорення доповідей учасників було
визначено ряд найважливіших проблем розвитку
України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та отримали схвалення пропозиції доповідачів, тому обрана
тема конференції послугувала плідним підґрунтям для
обміну думками із зазначеної проблематики.
Галина Східницька,
голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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Вітаємо переможців Міжнародної програми
«Науковець року»

З нагоди Всесвітнього дня науки нагороджено переможців Міжнародної програми «Науковець року».
У зв’язку з епідемічною ситуацією цьогоріч організатори заходу вирішили відмовитись від офіційної церемонії
нагородження, а відзнаки відправити поштою.
Серед цьогорічних переможців – два представники ЛНАУ: д.с.-г.н., професор Іван Антонович Шувар та завідувач кафедри технології та організації будівництва, к.т.н., доцент Юрій Євгенович Фамуляк.
Переможці отримали ордени «Науковець року 2020» і Почесні грамоти «За вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України», а їх імена були занесені до книги «Наукова еліта України».
Щиро вітаємо переможців і бажаємо їм нових професійних злетів та успіхів у всіх справах!
Професорсько-викладацький склад,
працівники та студенти ЛНАУ

Вітаємо з отриманням обласної премії
імені В’ячеслава Чорновола

Вітаємо Ольгу Гафтон (студентку ІІ курсу ОС «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»), Віталія
Савчука (студента І курсу ОС «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій») та Ольгу Тимчину (студентку І курсу ОС «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування») з отриманням обласної премії імені
В’ячеслава Чорновола. Ця премія призначається студентам за доробки в галузі гуманітарних і суспільних наук,
які є важливими для Львівщини, сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу та утверджують
високий авторитет вітчизняної науки у світі.
Урочисте вручення премії відбулось 3 грудня 2020 року в Актовій залі головного корпусу Національного
університету «Львівська політехніка».
Бажаємо лауреатам натхнення й успіхів у професійній, науковій та громадській діяльності!
Навчальний відділ
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Вітаємо Софію Кулину
з призначенням академічної
стипендії Президента України

Щиро вітаємо студентку ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» Софію Кулину з призначенням академічної стипендії Президента України на І семестр 2020–2021 навчального року (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2020 року № 1208
«Про призначення академічних стипендій Президента України студентам
закладів вищої освіти на І семестр 2020–2021 навчального року»).
Це результат, здобутий Софією завдяки її наполегливій праці, розвинутому стратегічному, творчому мисленню, плідній навчальній, науководослідній роботі, високому рівню ерудиції, активній участі у громадському
та культурному житті факультету.
Вітаємо та бажаємо нових досягнень і перемог!

Вітаємо Олега Шмигеля
з призначенням академічної
стипендії Президента України

Вітаємо студента факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету Олега Шмигеля (група Маш-12сп) з
призначенням академічної стипендії Президента України на 2020–2021 рр.
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2020 року № 1208
«Про призначення академічних стипендій Президента України студентам
закладів вищої освіти на І семестр 2020–2021 навчального року»).
Олег за час навчання проявив себе як здібний і старанний студент,
активний учасник наукового гуртка кафедри машинобудування. Неодноразово виступав на студентських наукових конференціях, брав активну
участь у громадському та соціальному житті університету.
Вітаємо Олега та бажаємо нових наукових досягнень!

Вітаємо Адріану Комар
з призначенням стипендії
Верховної Ради України
Вітаємо студентку ІІ курсу скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Адріану Комар з призначенням стипендії Верховної Ради України (Наказ Міністерства освіти і
науки України від 6 жовтня 2020 року № 1231 «Про призначення іменних
стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на
2020–2021 навчальний рік»).
Адріана неодноразово виступала на наукових конференціях у ЛНАУ
та інших закладах вищої освіти України, брала участь в організації
урочистих подій факультету та університету.
Бажаємо Адріані подальших успіхів на освітній та науковій нивах!
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Українці – нація Героїв

14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої
Богородиці. З недавніх пір свято Покрови в Україні
відзначається ще й як День українського козацтва
та річниця створення УПА, оскільки омофор Божої
Матері був символом заступництва як для козаків, так і для
вояків Української повстанської армії. Починаючи
з 2014 року 14 жовтня ми відзначаємо також День
захисника України.
Для Львівського національного аграрного університету свято Покрови Пресвятої Богородиці особливе,
адже 11 років тому саме на Покрову було освячено новозбудовану студентську капличку. Відтоді щороку цей
день велика професорсько-викладацька та студентська
родина розпочинає із молитви у своєму храмі.
Цьогоріч, аби дотриматися карантинних вимог та не
наражати на небезпеку учасників та глядачів, всі традиційні урочистості були скасовані. Але було організовано виставку в холі головного корпусу ЛНАУ, присвячену Дню захисника України, а також книжкові виставки
у Музеї Степана Бандери та Науковій бібліотеці, які
могли оглянути всі охочі.

13 жовтня ректор Львівського НАУ, академік
НААНУ Володимир Снітинський, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич, голова
профспілки працівників ЛНАУ Роман Шмиг, керівник
інформаційного відділу Ірина Фостяк, капелан ЛНАУ
о. Іван Венгрин, директор Музею Степана Бандери
Антоніна Білик, голова ССО «Основа» Владислав Ковальов та в.о. голови Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ЛНАУ Яна Борщ
урочисто відкрили виставку, яка викликала неабияке
зацікавлення у студентів і працівників ЛНАУ. Опісля
було традиційно покладено квіти до пам’ятних знаків
Небесній Сотні та Героєві України Анатолію Жаловазі,
а також до пам’ятника Степану Бандері.
Самовіддана і мужня боротьба впродовж століть
заслуговує всенародного визнання і пошанування,
тому відкривати все нові і нові сторінки історії
визвольних змагань – це наше увіковічнення пам’яті
загиблих борців за волю минулого та сучасності.
Антоніна Білик,
директор Музею Степана Бандери

Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини

Описати, а тим більше відчути глибину трагедії та
болю, які впали невимовним тягарем на Україну, нині
не під силу нікому. Гіркі події 2013–2014 років не можуть залишити байдужими нікого.
З 22 листопада до 4 грудня у ЛНАУ діяла виставка
«Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини», на
якій було представлено 23 стенди із фото та текстом про
життя наших героїв-земляків. Експонати були люб’язно
надані Львівським історичним музеєм.
Виставка була розміщена у фоє головного корпусу
ЛНАУ, де її могли відвідати всі охочі.
Особливу увагу відвідувачів привертали стенди з Анатолієм Жаловагою, мешканцем Дублян, та
Володимиром Жеребним, працівником Вишнянського
коледжу ЛНАУ.
За словами відвідувачів, ця виставка дозволяє ще
раз усвідомити, наскільки дорогою ціною Україна

виборює своє право на свободу, на мир та життя.
Подвиг Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться
у наших серцях і пам’яті. Віримо і надіємось, що ці втрати не були марними.
Юрій Дубневич,
проректор з навчально-виховної роботи
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Музей Степана Бандери
поповнився цінним експонатом

24 грудня у Музеї Степана Бандери відбулися урочистості з нагоди 112-ї річниці від дня
народження великого сина українського народу,
ідеолога, провідника українських національно-визвольних змагань ХХ століття – Степана Бандери.
Почесним гостем цього дійства став Правлячий
Архиєрей Сокальсько-Жовківської єпархії Владика
Михаїл Колтун, який завітав у музей із цінним подарунком. З нагоди відзначення 112-ї річниці від дня народження Степана Бандери єпископ подарував музеєві
копію посмертної маски Степана Бандери.
Посмертна маска провідника ОУН Степана Бандери
була виготовлена одразу після його загибелі 15 жовтня 1959 р. у Мюнхені (Німеччина). Деякий час маска
зберігалася у Музеї української визвольної боротьби
імені Степана Бандери в Англії. У 90-х роках було виготовлено декілька копій цієї маски, які було передано до
різних музеїв та меморіальних кімнат в Україні та за
кордоном.
Урочистість розпочав ректор Львівського національного аграрного університету, академік НААНУ
В.В. Снітинський. Володимир Васильович згадав події
далекого 1999 року, коли відбувалося відкриття музею
та було освячено й закладено камінь під будівництво
пам’ятника Степану Бандері.
Ректор з приємністю вручив Владиці Михаїлу Колтуну подяку за багатолітню співпрацю з ЛНАУ, патріотичну позицію та активну душпастирську діяльність серед студентської молоді.
Опісля пролунав «Марш українських націоналістів»
у виконанні чоловічого складу Народної хорової

капели «Джерела Розточчя».
До всіх присутніх на урочистості звернулася директор Музею Степана Бандери Антоніна Білик, яка
розповіла про історію створення музею, сучасний
стан та плани розвитку на рік прийдешній. «Ми пишаємося тим, що життя провідника українського національно-визвольного руху ХХ століття тісно пов’язане з нашим навчальним закладом, адже саме тут Степан Бандера навчався на рільничо-лісовому факультеті.
Це зобов’язує нас гідно шанувати цю постать та нести у
світ його високі ідеї, актуальність яких з роками лише
зростає», – поділилася Антоніна Василівна.
Від імені колективу ЛНАУ ректору Львівського
національного аграрного університету Володимиру
Васильовичу Снітинському було вручено подяку за
ініціативу та значний внесок у створення музею, високу патріотичну свідомість та можливість нести в маси
знання про героїчну спадщину нашого народу.
Всіх присутніх до глибини душі зворушила пісня
«Хай живе Степан Бандера», яку виконали Марія Мисько, Христина Венгрин та Христина Пустовит.
Опісля виступив Владика Михаїл Колтун, який,
зокрема, наголосив на тому, що «приклад боротьби
за волю і незалежність нашого народу славного сина

України Степана Бандери послужить усім наступним
поколінням в утвердженні відданості та любові до своєї
землі».
Маску, подаровану музею, було освячено, всі присутні пом’янули Степана Бандеру «Вічною пам’яттю».
Музей Степана Бандери запрошує усіх охочих
ознайомитися з новим експонатом.
Інформаційний відділ
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Світ не без добрих людей!

14 грудня стартувала акція «Стань помічником Миколая». Керівник інформаційного відділу ЛНАУ Ірина
Фостяк, капелан о. Іван Венгрин, директор Музею Степана Бандери Антоніна Білик та в.о. голови Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів
Львівського національного аграрного університету Яна
Борщ відвідали комунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням психіки».
Зараз в установі виховується 50 дітей віком від 5 днів
до 5 років. Це діти з сімей у складних життєвих обставинах, з багатодітних сімей, діти, які народилися небажаними, діти, батьки яких перебувають в місцях позбавлення волі, діти-інваліди з різноманітними вродженими
й набутими вадами (хвороба Дауна, дитячий церебральний параліч, верхня амелія обох кінцівок, дисплазія кульшових суглобів з аномалією положення фаланг ступень,
вроджені вади серця, гідроцефалія, мікроцефалія та інші).
Представники ЛНАУ передали одяг та взуття, розвивальні іграшки, порошки та засоби для миття посуду,
підгузки та пелюшки, рушники, побутову хімію, солодощі та фрукти.

Щастя в очах дитини – найвища нагорода

17 грудня 2020 року представники Львівського НАУ з ініціативи
ректора Володимира Снітинського вкотре відвідали сиротинець.
Будинок дитини №1 надає медико-соціальний захист дітям, які
опинилися в скрутних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям,
які залишились без батьківського піклування, а також дітям з вадами фізичного та розумового розвитку. Він був створений в довоєнні
роки і вже багато років є рідною домівкою для багатьох малюків,
залишених без батьківського піклування.
Керівник інформаційного відділу Ірина Фостяк, капелан Іван
Венгрин, директор Музею Степана Бандери Антоніна Білик та
в.о. голови ППО студентів та аспірантів ЛНАУ Яна Борщ привезли
від університету печиво та солодощі, дитячий одяг та взуття,

пряники та іграшки.
Отець Іван Венгрин відправив службу Божу у каплиці при будинку, яка була освячена рівно 2 роки тому. Молилися за дітей-сиріт і за всіх, хто потребує милосердя.
Висловлюємо величезну вдячність і щиру подяку всім, хто долучився до акції, хто не залишився осторонь і
допоміг у здійсненні дитячої мрії.
Сподіваємося, що в майбутньому на дітей чекає краща доля, безліч усмішок та позитивний настрій!

Через поле, через гай йде до діток Миколай
18 грудня 2020 року, напередодні дня святого Миколая,
Львівський національний аграрний університет традиційно
відвідав Притулок для дітей служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.
Щиро дякуємо ректору ЛНАУ Володимиру Васильовичу
Снітинському та працівникам університету за подарунки
від святого Миколая та свято, яке Ви створили малечі.
Окрема подяка керівнику притулку Світлані Петрівні
Гаврилюк за материнську турботу та піклування про малечу з непростою долею. Також щира подяка Наталії Євгенівні
Возняк за транспортну доставку дитячих подарунків.
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Віддаючи, почуваєшся щасливим

З нагоди наближення дня святого Миколая, аби подарувати маленький окраєць щастя дітям, які його так потребують, Львівський
національний аграрний університет вкотре організував благодійну
акцію «Стань помічником Миколая». 15 грудня 2020 року представники Львівського національного аграрного університету у складі
керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, капелана Івана Венгрина та в.о. голови Первинної профспілкової організації студентів
та аспірантів ЛНАУ Яни Борщ відвідали Роздільський дитячий
будинок-інтернат. У ньому мешкають хлопці з особливими потребами. Серед них є сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти з малозабезпечених сімей та сімей у складних життєвих обставинах. Вихованці дитбудинку мають розумову відсталість і психічні розлади, але більшість із них можуть самостійно пересуватись і
обслуговуватись.
Вдалося зібрати одяг і взуття, постіль та пледи, книги, солодощі та канцтовари, різні розвивальні ігри. Було
закуплено крупи, чай, фрукти, олію та інші продукти, засоби особистої гігієни, побутову хімію, мийні засоби,
підгузки та багато іншого. Також завдяки пожертвам було придбано і подаровано пилосос.
Варто відзначити, що хлопці найбільше тішилися не подарункам, а увазі та можливості побачитися та поспілкуватися із гостями. Усі намагалися приділити максимум уваги кожному вихованцю та подарувати трішки тепла.
Чужих дітей не буває, тому даруймо їм більше щасливих миттєвостей.

Передноворічні подарунки дітям

З приходом зими у кожен дім приходить передчуття свята. Діти готують листи до Миколая і розповідають у них про
свої найзаповітніші мрії. Вони щиро вірять у диво, і диво
таки стається, бо якщо поруч є той, хто любить і турбується,
то всі перешкоди зникають і недосяжне стає близьким.
Свято Миколая пройшло, але подарунки не закінчилися.
Тому 28 грудня 2020 року представники Львівського НАУ у
складі керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, капелана університету о. Івана Венгрина та директора Музею Степана Бандери Антоніни Білик відвідали Благодійний фонд «Християнський центр допомоги Анни-Марії».
Історія фонду почалась ще у 2016 році. БФ «Християнський центр допомоги Анни-Марії» опікується малозабезпеченими та багатодітними родинами. Облаштовано склад із речами, де кожна потребуюча сім’я може звернутися й отримати допомогу.
Одяг та взуття, іграшки, печиво, солодощі та багато іншого було передано у цей фонд. Не втомлюємось дякувати усім, хто долучився до творення добра. Ми спокійні, що діти взуті та вдягнуті на зиму і не будуть мерзнути.
Дякуємо всім небайдужим за те, що ви віддаєте свій час, матеріальні блага та енергію іншим. Ми міцно тиснемо руку усім тим, на чию підтримку можуть розраховувати діти та літні люди. Без вас не було б стільки чудових
поїздок та врятованих життів.
Магія свят приходить туди, де її створюють. Внесіть свою частку у творення дива, приєднуйтеся до благодійних
акцій у новому 2021 році та допоможіть чиїйсь мрії стати реальністю.
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Зарплату на благодійність

Нещодавно Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я закупила три кисневі концентратори та шість
пульсоксиметрів.
Концентратори були закуплені за кошти жертводавців,
серед яких – Роман Андрійович Шмиг, голова профкому
співробітників Львівського національного аграрного університету, к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій. Роман Андрійович пожертвував свою річну зарплату і оплатив
вартість одного концентратора.
Романе Андрійовичу! Дякуємо Вам за проявлене милосердя і чуйне ставлення до людей, які потребують допомоги!
Низький уклін Вам та щире спасибі!

Дива трапляються там, де їх створюють

Львівський національний аграрний університет вкотре долучився до благодійної акції «Стань помічником
Миколая». І хоч свято Миколая пройшло, ми не перестаємо тішити дітей подарунками.
На Городоччині проживає малозабезпечена сім’я із двома дітьми. Мама померла, батько виховує дітей самотужки.
За допомогою щедрих пожертв викладачів та студентів університету було передано одяг та взуття, шкільні
рюкзаки, приладдя для навчання, печиво та солодощі.
Ми неймовірно вдячні всім небайдужим людям, які примножують добрі справи та допомагають тим, хто цього
потребує. Ми разом з вами – велика армія послідовників Святого Миколая.

Місія добра продовжується…

У рамках благодійної акції «Стань помічником Миколая» 17 грудня
відбулися відвідини навчально-реабілітаційного центру «Оберіг».
Центр «Оберіг» – заклад для дітей з особливими освітніми потребами. У ньому проводиться навчання та корекційно-розвивальна робота
з дітьми із синдромом Дауна, розладами спектру аутизму, порушеннями інтелектуального розвитку, системним недорозвиненням мовлення.
Колектив закладу просив придбати канцтовари, зошити та
папір. Завдяки пожертвам працівників та студентів університету було
закуплено фарби, пензлики, папір, розмальовки, олівці, фломастери
та ще багато різного шкільного приладдя. Також було завезено іграшки, одяг і взуття, солодощі та печиво.
Окремо хочемо щиро подякувати Тарасу Григоровичу Щуру, викладачу кафедри автомобілів і тракторів, який спільно із колегою з Польщі
Робертом Каснером та фірмою «Ярич» долучився до акції та передав
понад 20 коробок з солодощами та печивом для дітей і самотніх літніх
людей. Ваша допомога – це відчутна підтримка для знедолених і нужденних.
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Відкритий чемпіонат м. Львова
з пляжного волейболу

18-20 вересня 2020 року відбувся Відкритий чемпіонат м. Львова з
пляжного волейболу.
В змаганнях взяли участь збірні команди Львівщини та збірні команди областей України.
У чемпіонаті в складі збірної команди Львівщини змагалися студенти
землевпорядного факультету ЛНАУ Степан Коцур (студент ІІ курсу) та
Віталій Єрмошин (студент І курсу).
В складі збірної команди Львівської області Степан Коцур (ЛНАУ) та
Олег Павлик (ЛДУФК) стали переможцями турніру.
Вітаємо спортсменів та тренерський склад кафедри.

Перемога у Кубку світу з
пауерліфтингу та з окремих
вправ за версією WPA

27 листопада 2020 р. у м. Луцьку в спортивно-розважальному комплексі «Адреналін» відбулися змагання за Кубок світу з
пауерліфтингу та окремих вправ за версією WPA.
Студент ІІ курсу економічного факультету Віктор Решенін
(майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен світу 2019 р.
в підйомі на біцепс з результатом 75 кг у ваговій категорії 73 кг,
рекордсмен світу 2019 року в підйомі на біцепс з результатом 80 кг
у ваговій категорії 82 кг) став абсолютним чемпіоном на Кубку світу
з пауерліфтингу за версією WPA в жимі штанги лежачи з результатом 170 кг у ваговій категорії 82 кг та виграв абсолютну першість в
підйомі на біцепс з результатом 75 кг.
Принагідно варто зазначити, що в абсолютній першості Віктор
Решенін змагався з набагато важчими учасниками змагань, зокрема у таких вагових категоріях, як 100, 140 та +155 кг.

Перемога у Відкритому
кубку з армспорту
серед молоді до 21 року

18 грудня 2020 року відбувся Відкритий кубок міста
Тернополя з армспорту серед молоді до 21 року.
Студент I курсу факультету агротехнологій і екології
ЛНАУ Гордій Володимирович Бабій (група Еко-13сп) у
ваговій категорії +70 кг виборов І місце у змаганнях на
праву руку та IV місце на ліву руку.
Вітаємо спортсмена та тренерський склад кафедри
фізичного виховання.
Кафедра фізичного виховання
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Шановні випускники!

Щиро вітаю вас із успішним завершенням навчання та отриманням дипломів!
Зовсім недавно ви ступили на поріг Львівського національного аграрного університету як студенти, а тепер залишаєте його висококваліфікованими фахівцями. У стінах рідної альма-матер ви отримали якісні знання, навички та досвід, зустріли своїх найкращих
друзів, товаришів, реалізували себе у науковій, громадській та творчій діяльності.
Зараз ви тримаєте у своїх руках не просто документ про вищу освіту – це ваш квиток у
світле майбутнє. Диплом магістра є перепусткою у світ не лише професійного зростання, а
й наукових пошуків. Кожен випуск магістрів – особливий, і я вірю, що ви з гідністю пройдете свій життєвий шлях, прославляючи свій університет і свою Батьківщину.
Ви – покоління молодих, розумних і талановитих людей, які вже сьогодні будують майбутнє нашої держави. Нехай набуті за час навчання знання стануть вашим провідником на
шляху до мрії, до укріплення демократичних прав і свобод в Україні.
Зі свого боку ректорат, професорсько-викладацький колектив зробили усе, щоб ваші
студентські роки були насиченими та незабутніми.
Щиро бажаємо вам, дорогі випускники 2020 року, здоров’я, невичерпної енергії, любові
та натхнення! Нехай кожен ваш день буде осяяний променями щастя, радості та надії! Ми
всім серцем віримо, що ваша плідна робота й активна громадянська позиція будуть запорукою миру на нашій землі!
З повагою
ректор ЛНАУ, академік НААНУ
В.В. Снітинський

