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Фестиваль «Софіївські зорі – 2013»

Художні колективи та вокалісти ЛНАУ взяли участь у заключному етапі Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики
України «Софіївські зорі». Дійство відбулося 3–5 жовтня 2013 року на базі Уманського національного
університету садівництва.
Цьогорічний фестиваль проходив у фольклорно-етнографічному жанрі. Конкурсна програма була розрахована на різні смаки та вподобання. Учасники змагались за першість у 8 піджанрах:
хори, ансамблі пісні і танцю, вокальні ансамблі, солоспів, ансамблі і капели бандуристів, народна
хореографія, народні звичаї та обряди, оркестри та ансамблі народних інструментів.
Переможцями фестивалю, які представляли Львівський національний аграрний університет,
стали Народна хорова капела «Джерела Розточчя» з музичною композицією «Ой, музику дуже люблю» в обробці Андрія Гнатишина (диплом І ступеня), Мар’яна Збитковська з лемківською народною піснею «Ой, верше, мій верше» (диплом ІІ ступеня) та Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» з
хореографічною постановкою «Гопак» (відзнака в номінації «За збереження народних традицій»).
Окрім фестивалю, художні колективи та студенти ЛНАУ взяли участь у гала-концерті переможців
конкурсу, присвяченому Дню міста Умань. Глядачі бурхливими оплесками вітали виступи вже згаданих виконавців, а також естрадну пісню «Зроби сопілку із верби» з репертуару гурту «Світозари» у
виконанні Андрія Висоцького та Миколи Фаєвича.
Вітаємо переможців та їхніх керівників (Марію Дребот, Марію Мандзак і заслуженого працівника
культури України Побєду Харісова) з новими здобутками, бажаємо удачі, успішних творчих пошуків
та багато яскравих пісенних і хореографічних феєрверків на їхніх мистецьких нивах.
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Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво…

14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої
Богородиці. Для кожного віруючого українця воно є таким же великим, як Різдво чи Великдень. Християнські
народи шанують Матір Божу – покровительку всіх знедолених та покривджених.
Омофор Богородиці був символом заступництва для козаків, а згодом і для вояків Української
Повстанської Армії. В недалекому минулому, а саме
14 жовтня 1942 року, головне командування Української
Повстанської Армії під проводом легендарного командира, генерала Тараса Чупринки-Шухевича, проголосило днем створення УПА, віддаючи під Святий Покров
Богородиці все своє військо. Відколи Україна отримала
незалежність, 14 жовтня святкують у нашій державі і як
день Української Повстанської Армії
Для
Львівського
національного
аграрного
університету це свято також особливе. Адже 4 роки
тому саме на Покрову було освячено новозбудовану
церкву св. рівноапостольного князя Володимира Великого, яка була зведена завдяки щедрим пожертвам усього колективу нашого навчального закладу. Ініціатором
спорудження та фундатором церкви став ректор ЛНАУ,
академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський,

який доклав величезних зусиль, щоб студентська церковка стала реальністю.
Щороку цей день велика професорсько-викладацька
та студентська родина розпочинає із молитви у своєму
храмі. Бо храм – це місце нашої науки, місце, де ми вчимося любити Бога, де вчимося того, як правильно чинити в житті, щоб не покинула нас Божа благодать.
Цьогоріч свято традиційно почалося з Божественної
Літургії у студентській капличці. Богослужіння очолив Протосинкел Сокальсько-Жовківської Єпархії
УГКЦ о. Володимир Коткевич. У літургії також взяли
участь віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого духа УГКЦ о. Орест Демко, настоятель Храму
Успення Пресвятої Богородиці м. Дубляни о. Володимир Високінський і капелан ЛНАУ о. Петро Верхоляк.
Зібрався увесь професорсько-викладацький склад,

дуже багато студентів і місцевих жителів.
Після Богослужіння на майдані перед церквою отці
освятили воду та поблагословили всіх учасників духовного дійства: ректорат, професорів, викладачів,
аспірантів, студентів і гостей університету.
Антоніна КОВАЛІВ,
директор музею Степана Бандери

Нові здобутки Народного ансамблю танцю «Первоцвіт»

25–27 жовтня 2013 року у м. Львові проходив
ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної
хореографії ім. Героя України Мирослава Вантуха. Фестиваль скликав понад 50 народних хореографічних
колективів із різних куточків України: його карта простягнулася від Заходу до Сходу та від Півночі до Півдня.
До Львова з’їхалося понад 2000 учасників.
У заході взяв участь Народний ансамбль танцю
«Первоцвіт» ЛНАУ, який отримав диплом другого
ступеня, а художній керівник колективу, заслужений
працівник культури України Побєда Харісов – медаль
Героя України Мирослава Вантуха за значний внесок у
розвиток української народної хореографії. Ансамбль
також взяв участь у гала-концерті фестивалю, який
відбувався на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.
Вітаємо переможців і бажаємо нових творчих злетів.
Оксана ГОРДА, проректор з НПВР
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Невичерпні можливості гуманітарної співпраці
українського і польського університетів

В 2013 р. був реалізований наступний спільний
проект ЛНАУ та Люблінського католицького
університету Івана Павла ІІ – вийшла у світ «Лірика»
Тараса Шевченка українською та польською мовами.
Сьогодні українська інтелектуальна спільнота робить великі зусилля, щоб уприсутнити нашу націю
в цивілізованому світі, показати її як представницю європейської культури з глибоким і славними,
передусім духовними, традиціями.
Важливий внесок у розбудову гуманітарної аури
нації робить Львівський національний аграрний
університет, розвиваючи гуманітарну співпрацю з нашим найближчим сусідом із ЄС – Польщею. Адже проекти, які реалізує наш навчальний заклад спільно із
польськими колегами, відкривають Україну для
європейців передусім через нашу високу культуру, а саме творчість Тараса Шевченка. Явищем європейського виміру назвала газета «День» (за 01.11.2012)
спільний проект ЛНАУ та Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ – перше повне видання
«Кобзаря» українською та польською мовами, яке вже
стало важливою подією у житті двох народів. Оскільки
Шевченкова поезія у прекрасному перекладі Петра
Куприся стає важливим каналом взаємозбагачення та
взаємопізнання двох культур, український та польський університети вирішили продовжити співпрацю й
реалізували у 2013 році ще один добрий задум – видали
«Лірику» Тараса Шевченка, яку цьогоріч презентуватимуть українській та польській громаді.
У справі кращого пізнання Шевченка в інших
європейських країнах передусім матиме значення переклад, перевидання та популяризація його творів. Важливу місію у цій справі виконують сучасні інтелектуали,
які розуміють, що у ХХІ ст., у час духовно-культурного єднання Європи, відносини українців і поляків теж
мають складатися на духовних основах. Якщо поглянути на склад редакційної колегії згаданого видання,
то з упевненістю можна сказати, що саме такі високі
інтелектуали доклали великих зусиль до виходу у світ
цієї книги. Серед них відомі українські та польські
учені – професори Юзеф Колодзей, Евгеніуш Красовсь-

кий, Володимир Снітинський, Ян Глінський, Михайло
Лесів, Степан Ковалишин, доктори Микола Рощенко,
Альберт Новацький та магістр Беата Пиц.
Цікавою є постать перекладача творів Шевченка,
про якого можна довідатись із вміщеної у згаданому
виданні ґрунтовної статті професора Юзефа Колодзея
«Петро Купрись – філолог, поет та перекладач творів великих українських письменників». Українець з Волині,
здобувши у повоєнний час освіту в Польщі, глибоко
пізнавши її культуру та мову, взявся за відповідальну
і титанічну справу – відтворити цією мовою безсмертне слово Котляревського та Шевченка, передати чужинцям чар їхньої поезії та дати польському читачеві
повний переклад «Енеїди» та «Кобзаря». Ці ж чужинці
за національністю, але брати за духом та науковими
зацікавленнями (довгий час Петро Купрись працював
у Люблінській аграрній академії) видали його твори у
себе на батьківщині, з глибокою вдячністю оцінивши
його творчий подвиг. З часом (а точніше 2011 року
на ІІ Міжнародній конференції «Мова і держава) у
ще одному аграрному, вже українському, вищому навчальному закладі зародилася ідея видати твори Шевченка у перекладі П. Куприся як спільний українськопольський проект. І цей проект, завдяки ректорові
ЛНАУ, академікові Володимирові Снітинському

та керівникові комісії з механізації та енергетики
Люблінського відділення Польської академії наук,
професорові Евгеніушу Красовському, став реальністю.
На нашу думку, це прекрасний приклад невичерпних
можливостей гуманітарної співпраці українських та
польських інтелектуалів, для яких Шевченкове «подай же руку козакові і серце чистеє подай» є не просто
поетичними рядками, а імперативом у їхній діяльності
та способом творення духовності своєї нації.
Анжела КУЗА, в. о. доцента
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Кубок ректора
Фінал Кубку Ректора пройшов у безкомпромісній, але
чесній боротьбі. З перших хвилин матчу команда економічного факультету заволоділа
м’ячем і намагалася проводити атаки, але їм ніяк не вдавався останній пас. Збірна
команда агрономічного факультету діяла на стрімких
контратаках, що й принесло
свої результати – на 15 хвилині
Іван Гуз відкрив рахунок.
Після перерви картина гри
не змінилася, і Сергій Мирончук забив ще 2 голи, а всі
атаки економістів розбивалися об міцну оборону та вдалу гру воротаря агрономів Романа Милявського. Отже,
цікавий поєдинок, що зібрав велику кількість глядачів,
закінчився з рахунком 3:0 на користь агрономів.
По закінченні матчу відбулася церемонія нагородження. Ректор ЛНАУ, академік НААНУ
В. В. Снітинський привітав учасників матчу і нагородив
їх грамотами і медалями. Кульмінацією нагородження
стало вручення перехідного кубка команді переможців.

Отже, цьогорічні результати змагання за Кубок
Ректора такі:
І місце – Агрономічний факультет;
ІІ місце – Економічний факультет;
ІІІ місце – Факультет будівництва та архітектури.
Змагання за Кубок Ректора було започатковане в
2007 році за сприяння кафедри фізичного виховання та ректора ЛНАУ. В 2007, 2008, 2009 та 2010 роках
переможцями були економісти, а в 2012 і 2013 перемогу
здобули агрономи.
Андрій ШАНДОР,
зав. кафедри фізичної культури

Знайомство зблизька. Екіпаж – одна сім’я.

Ці усміхнені, спортивної зовнішності юнаки – студенти нашого університету. Не всі знають про те, що
вони – майстри спорту з веслування на байдарках і
каное, призери престижних чемпіонатів України. І не
тільки. Є серед них і ті, які відчули смак боротьби за
європейські відзнаки.
Отже, Тарас Браташ, Валерій Торчило та Роман
Мельник. Усі троє – вихідці з Добротвора, нерозлучні
друзі, а ще – одна команда, екіпаж. Дуже важливо, щоб
у спортсмена був наставник, який допоможе розкрити свої можливості. Нині хлопців тренує брат Романа Мельника Андрій Васильович Федина – випускник
інституту фізкультури та колишній студент Львівського
національного аграрного університету.
Якщо мова зайшла про Романа Мельника, то він –
член збірної України та збірної команди ЛНАУ з веслування на байдарках і каное, студент факультету механіки та енергетики, п’ятикурсник. Системно

працює над собою, щоб потрапити у складі збірної
України на Олімпійські ігри.
Його колега, Тарас Браташ, студент третього курсу
економічного факультету, вже брав участь у чемпіонаті
Європи і світу серед юніорів. А у минулому році, на
чемпіонаті України з марафону, що проходив у Вінниці,
посів 1 місце серед юніорів. У парі з Романом Мельником вони вибороли третє місце серед дорослих на
байдарці-двійці на дистанції 32 км.
Валерій Торчило там був четвертим. А от з чемпіонату
України, що проходив у Дніпропетровську, Валерій повернувся переможцем, зайнявши ІІ місце на дистанції
500 м. на байдарці-одиночці.
Спортсмени з приємністю згадують напружені змагання на Універсіаді, де Роман Мельник і Тарас Браташ здобули третє місце у греблі на дистанції 500 м. на
байдарці-двійці.
І ще приємні новини: у серпні цього року на
командному чемпіонаті України Т. Браташ на
1000-метрівці здобув третє місце на байдарціодиночці. А всі троє на байдарці-четвірці на цій
же дистанції посіли друге місце, а на дистанції
200 м – зайняли найвищу сходинку.
На кафедрі фізичної культури спортсменами-веслувальниками опікується заступник завідувача кафедри
І. В. Шафранський. Він постійно цікавиться не лише
спортивними досягненнями своїх вихованців, але й їх
успіхами в навчанні.
Андрій ШАНДОР,
зав. кафедри фізичної культури
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Крок до Європи

Поки Україна думає, йти до Європи чи ні, Європа
сама прийшла до нас. Міністерство Аграрної політики
Франції відрядило 40 викладачів своїх аграрних
університетів і коледжів для налагодження співпраці
між освітніми закладами наших країн
Європейські стандарти праці й побуту завжди
цікавили наших студентів, а надто можливість стажування за кордоном за обраним фахом. Тому візит

представників корпусу сертифікованих викладачів
аграрної освіти на чолі із Марі-Клод Ранди – виконавчим співробітником у зв’язках України із Францією –
до Львівського національного аграрного університету
викликав неабияку зацікавленість студентів нашого
вишу, адже мова йде про перспективу стажування в
французьких аграрних університетах, ліцеях.
Французькі представники розповіли про можливості
стажування з аграрних дисциплін в їхній країні, умови праці та дозвілля стажистів, а також про правила
відбору претендентів для участі у їхній програмі. Цього разу зустріч мала швидше ознайомчий характер,
нікого не відбирали на стажування, нікого не вчили

французької мови, як це відбувається у ЛНАУ щороку.
Цьогорічний візит став продовженням розпочатої у
травні 2013 року співпраці, коли ректор ЛНАУ, академік
Володимир Снітинський, відвідав нараду керівників
освітніх закладів у Парижі у рамках Днів української
аграрної освіти у Франції. На відміну від інших видів
співпраці з Францією, що проводить наш університет,
цього разу були задіяні високі дипломатичні кола:
Анрі Барнабо, французький радник міністра аграрної
політики України, Тьєрі Дорн, аташе з наукової та
освітньої кооперації Посольства Франції в Україні,
і мова йшла вже не про звичайні стажування на
підприємствах, а про стипендії посольства для спільних
тривалих наукових розробок і освітніх програм. Французи хочуть перенести на наші терени модель французьких кооперативів, що поставить на ноги власників
малих земельних наділів, та формувати технічно грамотних сільськогосподарських керівників.
Під час візиту французької делегації було оголошено
конкурс на участь у Аграрному салоні в Парижі, в якому
у 2014 році візьмуть участь двоє українських студентів.
Посольство Франції в Україні висловило занепокоєння тим, що жоден з аграрних ВНЗ України не подає
проектів на стипендії Уряду Франції для міжнародної
мобільності, освітніх і наукових проектів.
Делегація відвідала також Альянс Франсез у Львові,
познайомилась з його новим директором, котрий
обіцяв започаткувати співпрацю з ЛНАУ в галузі
вивчення французької мови та культури, доступу до
освітніх проектів та навчання за кордоном, чого ніколи
не практикувалось раніше.

Міжнародна співпраця

8 жовтня відбулась зустріч керівництва університету
з п. Райнхардом Нойдорфером, директором відділу
професійного навчання Баварського християнського
союзу. На зустрічі обидві сторони обговорили подальшу співпрацю, стажування студентів і викладачів та
проходження практики на фермерських господарствах
Баварії.
Ректор ЛНАУ, академік В.В Снітинський розказав
про історію університету, організацію навчального
процесу та запропонував шляхи співпраці.
До наступного візиту, який заплановано на листопад,
німецька сторона підготує презентацію своєї програми
та представить її викладачам і студентам Львівського
національного аграрного університету.
Василь ЛОПУШНЯК,
проректор з наукової роботи, в. о. професора

Олексій БУРНАЄВ, доцент
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ХV Молодіжний фестиваль української
туристичної пісні «Бабине літо»: ми знову перші

Уже п’ятнадцять років поспіль «Бабине літо» приходить у Яворівському національному природничому
парку. Під такою назвою тут відбувається Молодіжний
фестиваль української туристичної пісні. Заходи проходять на території відпочинкового осередку «Верещиця».
Цього року фестиваль святкував ювілей – своє
15-річчя та 15-річчя Яворівського національного природного парку. Активну участь в цьому святі, присвяченому Всесвітньому дню туризму, бере студентська
молодь, зокрема, студенти Львівського національного
аграрного університету. Для команди «АгроСтар», яка
представляє на фестивалі наш навчальний заклад, вже
стає традицією не повертатися з «Бабиного літа» без
перемоги.
Цьогоріч, як і торік, наші студенти (Мар’яна Збитковська (землевпорядний факультет), Василь Городецький, Ліля Калагурка, Григорій Оробець, Володимир
Касій (факультет механіки та енергетики) і Олексій
Качмар (факультет агротехнологій і екології) виборо-

ли І командне місце. Окрім того, команда «АгроСтар»
нагороджена грамотою за перемогу в номінації «Краще
виконання туристичної пісні», а Мар’яна Збитковська
стала Панною Розточчя. Глядачі бурхливими оплесками дякували агростарівцям за лемківську народну
пісню «Ой, верше, мій верше», мандрівну пісню «Коли
у даль сурма покличе…» та авторський твір «Львівські
фонтани» (слова і музика студентів-механіків Василя
Городецького та Василя Смакули). Відзначила команду
ЛНАУ за гарний виступ і Яворівська районна державна
адміністрація.
Натхнення, енергії та гарного настрою учасникам
конкурсу додавала природа парку та особлива туристична атмосфера, яка щороку панує на фестивалі.
Незабутні враження справляє спільна ватра, яка є
обов’язковим атрибутом «Бабиного літа». Саме біля
вогнища відбувається товариське спілкування між командами з різних навчальних закладів.
Оксана ГОРДА, проректор з НПВР

День бібліотек у ЛНАУ
аграрного університету отримав чимало вітань. Зокрема привітали бібліотекарів ректор ЛНАУ, академік
НААНУ Володимир Снітинський, ректорат, викладачі
та студенти університету.
З нагоди професійного свята ректор відзначив
завідувача читального залу Галину Різниченко,
завідувача відділу комплектування і обробки
літератури Ганну Ступень, завідувача відділу наукової
та художньої літератури Богдану Гутей і завідувача
відділу комп’ютеризації Галину Біганську за багаторічну діяльність та значний внесок у інформаційнобібліотечне забезпечення навчального, наукового,
культурно-просвітницького процесу університету.
Щорічно 30 вересня в нашій державі відзначають
Всеукраїнський день бібліотек. З нагоди свята колектив Наукової бібліотеки Львівського національного

Оксана ГОРДА, проректор з НПВР
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Семінар з питань житлово-побутових умов
проживання студентів у гуртожитках

17–18 жовтня на базі Львівського національного
аграрного університету відбувся семінар з питань житлово-побутових умов проживання студентів у гуртожитках. У заході взяли участь 49 представників із 34 вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–IV рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики та продовольства
України. ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» на семінарі
представляли І. О. Лепеха, завідувач навчально-методичного кабінету «Соціальні науки, бізнес і право»,
Н. Г. Лихогод, завідувач навчально-методичного кабінету педагогічного досвіду, виховної роботи та
творчості молоді, та А. В. Рибицький, завідувач навчально-методичного кабінету земельно-майнових
відносин.

У перший день роботи в рамках семінару працювали секції з адміністративно-соціальних питань і питань
діяльності студентських містечок, а також відбулися
засідання науково-методичних комісій з виховної роботи ВНЗ І–ІІ та ІІІ–IV рівнів акредитації.
На засіданнях секцій учасники заслухали доповіді
про шляхи вирішення проблеми енергозбереження та
енергоефективності, удосконалення роботи з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності, покращення
житлово-побутових умов студентів, аспекти взаємодії
студради й адміністрації студентського містечка ЛНАУ
та обмінялися досвідом щодо вирішення вищезгаданих
питань.
Було прийнято рішення про заміну меблів 30-річної
давності, старих дерев’яних вікон на металопластикові
та встановлення лічильників обліку теплової енергії в
гуртожитках навчальних закладів усіх рівнів акредитації
Мінагрополітики.
Члени НМК з виховної роботи ВНЗ ІІІ–IV
рівнів акредитації провели обговорення фестивалю «Софіївські зорі – 2013» і подали пропозиції щодо
вдосконалення роботи цього мистецького заходу та
проведення гала-концерту. Було вирішено провести у
грудні 2013 року семінар для художніх керівників творчих колективів. Йшлося також про внесення змін до
положення конкурсу «Кращий студент». Крім того, на
засіданні НМК вирішено перевидати збірник норма-

тивних документів з виховної роботи аграрних вищих
навчальних закладів Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
На засіданні НМК з виховної роботи ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації розглянуто питання про стан методичного забезпечення організації виховної роботи у ВНЗ,
інноваційні підходи у виховному процесі, виховання
особистості в коледжі як цілісний і безперервний процес, нормативно-правову базу з організації виховної
роботи у вищій школі. Крім цього, члени комісії обговорили питання проведення засідань регіональних рад
студентського самоврядування, заключного етапу конкурсу «Куратор року – 2013» і запропонували зміни та
доповнення до положення «Про проведення конкурсу
«Студент року – 2014».
Другий день семінару був присвячений підведенню
підсумків. На підсумковому засіданні йшлося про організацію, експлуатацію та забезпечення матеріальнотехнічної бази в гуртожитках ВНЗ; стан медичного
забезпечення та медичного страхування мешканців
гуртожитків ВНЗ; методичне та професійно-кадрове
забезпечення виховної роботи та її результативності
в гуртожитках ВНЗ; роботу органів студентського самоврядування та підвищення її ефективності; створення умов для культурного та спортивного розвитку

мешканців гуртожитків тощо.
Учасники семінару ознайомилися з навчальною базою ЛНАУ та Екологічного коледжу, який
підпорядковується університетові, оглянули гуртожитки, побували у студентському храмі, університетських
музеях і на екскурсії в місті Львові.
Оксана ГОРДА, проректор з НПВР
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Дбаємо про майбутнє поповнення факультету –
справжніх господарів української землі

У
рамках
проведення
запланованих
профорієнтаційних заходів факультет агротехнологій
і екології з приємністю приймав 22 студентів третього курсу Мирогощанського аграрного коледжу
спеціальності «Технологія виробництва і переробки
продукції рослинництва» (випускників 2015 року).
Поряд із відвідинами історичних і пам’ятних
місць древнього Львова, студенти мали можливість
ознайомитися з навчальною базою, умовами навчання, проживання і відпочинку студентів у
Дублянах. Таку зацікавленість до нашого навчального закладу мирогощани проявляють не випадково, адже саме у 2013 році 8 кращих
випускників агрономічного профілю Мирогощанського аграрного коледжу успішно склали
вступні випробування і стали студентами денної форми навчання факультету агротехнологій
і екології спеціальності «Агрономія» скороченої програми навчання, реалізуючи таким чином принцип ступеневої освіти. Позитивно, що усі 8 студентів з Мирогощі цьогорічного набору (до речі, як і попередніх років) навчаються за рахунок держбюджету.
Під час перебування у Львівському НАУ мирогощани побували у спеціалізованих
лабораторіях факультету, відвідали геологічний музей і музей ґрунтів, побували у навчальнонауковій біотехнологічній лабораторії, захоплювалися нашим читальним залом, були у
захваті від актової зали, і, звісно ж, від смарагдового футбольного поля стадіону. А якою
приємною і водночас несподіваною стала зустріч екскурсантів із цьогорічними вступниками з Мирогощі, які саме проходили лабораторний практикум з агрохімії в лабораторіях нашого факультету. Наші гості переконалися, що їхні колеги швидко адаптувалися до нових
умов навчання і проживання у Львівському НАУ і справді стали повноправними членами
великої факультетської і університетської родини. І за загальним емоційним настроєм, і за
відкритістю при підведенні підсумків відвідин Львівського НАУ відчувалося нестримне бажання наших гостей після закінчення коледжу в Мирогощі обов’язково продовжити навчання саме тут – у чарівних Дублянах і знаному в Україні і Європі аграрному виші.
Петро ЗАВІРЮХА, декан факультету агротехнологій і екології

Зустріч із письменником
Володимиром Шовкошитним

24 жовтня в читальному залі наукової бібліотеки
відбулася зустріч відомого українського письменника,
публіциста, громадського та політичного діяча, доктора
філософії в галузі політології, народного депутата Верховної
Ради України І скликання Володимира Шовкошитного зі
студентами та викладачами ЛНАУ. Письменник цікаво
розповідав про свій життєвий і творчий шлях.
Народився Володимир Шовкошитний на Київщині. За
освітою – технік-геофізик, інженер-атомник, літератор,
політолог. Один із засновників екологічної організації «Зелений світ». Під час Чорнобильської трагедії – керівник групи ліквідаторів наслідків аварії на IV блоці ЧАЕС впродовж
півтора року.
У творчому доробку Володимира Шовкошитного – збірки
поезій, публіцистичні твори, наукові статті, кіносценарії,
музичні альбоми, низка прозових творів: «Тяжкий хрест»,
«Кров свята», «Герої народжуються на могилах героїв»,
«Мерехтіння зникань».
Письменник презентував свою збірку поезії «Торкнутися небес». Вірші поета вражають своїм глибоким патріотизмом, людяністю, силою духовних
і моральних переконань.
Присутні мали можливість ознайомитися з творчим доробком автора і отримати його автограф.
Любов ПИНДА, директор Наукової бібліотеки ЛНАУ

