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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Зустріч з випускниками ювілейних років

Найяскравішою подією у Львівському національному аграрному університеті є День зустрічі з випускника-
ми ювілейних років. Цього року це свято відбулося 29 травня перед головним корпусом університету і склика-
ло випускників Львівського сільськогосподарського інституту, Львівського державного аграрного університету, 
Львівського національного аграрного університету 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 
2016 років випуску.

Урочистості розпочалися виконанням Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна», який заспівала 
Народна хорова капела «Джерела Розточчя».

З вітальним словом до випускників звернувся ректор університету, академік НААНУ В.В. Снітинський, який 
розповів про розвиток і здобутки навчального закладу. Володимир Васильович, зокрема, наголосив на тому, що 
наш ЗВО йде в ногу з часом, модернізується й оновлюється для своїх студентів – майбутніх фахівців у різних 
галузях. Ректор висловив щиру вдячність усім, хто розвиває національну аграрну освіту і науку, працює у сфері 
сільськогосподарського адміністрування та виробництва.

Своїми спогадами про навчання в університеті та студентські роки поділився Петро Панасович Комар, ви-
пускник факультету агротехнологій і екології 1974 року, голова Асоціації випускників Львівського національного 
аграрного університету.

До присутніх також звернувся випускник факультету агротехнологій і екології 1960 року Іван Петрович Ште-
фаньо, який відмітив тенденції розвитку агропромислового комплексу і їх вплив на освіту в нашому закладі. 
Наголосив, що ЛНАУ продовжує свою славну 165-літню історію, підвищуючи престиж аграрної освіти в Україні.

Також перед випускниками виступив о. Іван Венгрин, капелан ЛНАУ і випускник факультету агротехнологій і 
екології, з такими словами: «Ми покликані бути добрими учнями, добрими дітьми своїх батьків, добрими студен-
тами та добрими людьми на своїй землі. Ora et labora – цей вислів у перекладі з латини означає «молися і працюй». 
У щирій праці та молитві полягає наша відповідальність перед Богом і Україною».

Творчим дарунком для усіх присутніх стали виступи колективів та учасників художньої самодіяльності універ-
ситету. Завершилося свято спільними фото на згадку і відвідинами рідних факультетів. 

Львівський національний аграрний університет пам’ятає усіх своїх випускників і завжди з нетерпінням чекає 
їх в гості!

Яна Борщ,
в.о. голови Первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів ЛНАУ 
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Результати конкурсів  
«Кращий студент-науковець – 2021» та  

«Кращий студентський науковий гурток – 2021»

З метою підведення підсумків результатів наукової 
роботи студентів-науковців та студентських науко-
вих гуртків університету за 2020–2021 н.р. 2-3 червня 
у Львівському національному аграрному універси-
теті відбувся конкурс «Кращий студент-науковець» та  
9-10 червня – «Кращий студентський науковий гурток».

Згідно з рішенням конкурсної комісії та кількістю 
отриманих балів у II етапі конкурсу «Кращий сту-
дент-науковець Львівського національного аграрного 
університету – 2021» рекомендовано відзначити:

- Дипломом I ступеня: Р.Т. Данилишина, студен-
та економічного факультету (науковий керівник –  
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування О.В. Шолудько);

- Дипломом II ступеня: І.В. Бригас, студентку фа-
культету агротехнологій і екології (науковий керів- 
ник – к.т.н., доцент кафедри екології О.Т. Мазурак);

- Дипломами III ступеня: В.Р. Савчука, студента зем-
левпорядного факультету (науковий керівник – к.е.н., 
доцент кафедри геодезії і геоінформатики П.П. Ко-
лодій), А.В. Комар, студентку землевпорядного факуль-
тету (науковий керівник – д.е.н., в.о. професора, завіду-
вач кафедри земельного кадастру Р.Б. Таратула);

- Грамотами: І.І. Городецького, студента факульте-
ту механіки та енергетики (науковий керівник – к.т.н., 
доцент, завідувач кафедри управління проєктами та 
безпеки виробництва В.О. Тимочко), В.Р. Червінського, 
студента економічного факультету (науковий керівник 
– к.е.н., в.о. доцента кафедри підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності Н.В. Маркович), П.Р. Оприс-
ка, студента факультету будівництва та архітектури  
(науковий керівник – д.ф.-м.н., професор кафедри бу-
дівельних конструкцій В.М. Максимович).

На підставі звіту лічильної комісії конкурсу  
«Кращий студентський науковий гурток Львівського 
національного аграрного університету – 2021» реко-
мендовано нагородити:

- Дипломом I ступеня: студентський науковий гур-
ток «Екологія та захист навколишнього середовища» 
(керівник гуртка – к.б.н., в.о. доцента М.Я. Онисковець);

- Дипломами II ступеня: студентський науковий 
гурток «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(керівник гуртка – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування О.Г. Агрес) та сту-
дентський науковий гурток «Містобудівний кадастр» 
(керівник гуртка – к.е.н., доцент М.В. Смолярчук);

- Дипломами III ступеня: студентський науковий 
гурток «Економіст-міжнародник» (керівник гуртка –  
старший викладач Р.Д. Федів), студентський науко- 
вий гурток «Землеустрій» (керівник гуртка – к.е.н., 
доцент Г.М. Дудич), студентський науковий гурток  
«Менеджер» (керівник гуртка – асистент М.П. Лизак);

- Грамотами: студентський науковий гурток «Управ-
ління проєктами та безпека виробництва» (керівник 
гуртка – к.т.н., доцент В.О. Тимочко), студентський  
науковий гурток «Садиба» (керівник гуртка – к.арх.,  
доцент О.І. Колодрубська).

Нагородження найкращих студентів-науковців 
та студентських наукових гуртків ЛНАУ відбулося  
17 червня 2021 року. 

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський 
привітав найкращих студентів нашого університету 
та відзначив, що в цей важкий для нас рік студентська  
наукова робота показала високі результати. Про 
це свідчать наукові здобутки студентів, що є пере-
можцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт,  
учасниками міжнародних проєктів та конференцій на 
загальноуніверситетському та всеукраїнському рівнях.

Також ректор висловив подяку науковим керівникам 
студентів-науковців за сприяння реалізації їх науково-
го потенціалу та підтримку науково-дослідної роботи.

Щиро вітаємо наших найкращих студентів та їх  
наукових керівників! Бажаємо нових наукових здобут-
ків та перемог, міцного здоров’я, творчого натхнення та 
невичерпної енергії для подальших досягнень!

Зоряна Рижок, 
голова Наукового товариства студентів,  

аспірантів, докторантів та молодих вчених



3травень - червень 2021

Переможці конкурсу «Кращий наставник  
академічної групи Львівського НАУ»

25 травня 2021 року завершився конкурс «Кращий наставник академічної групи Львівського національного 
аграрного університету». У конкурсі взяли участь представники всіх факультетів нашого закладу вищої освіти.

В рамках конкурсу робота наставників академічних груп оцінювалась за різними критеріями: від участі  
здобувачів вищої освіти групи в університетських заходах, творчих колективах, фестивалях, спортивних  
заходах до професійного вміння здійснювати та реалізовувати виховний процес в групі та ін.

Результати даної роботи кожного з наставників і студентського активу груп були справедливо оцінені, і від-
повідно до наказу ректора університету академіка НААНУ Володимира Снітинського переможцями конкурсу 
«Кращий наставник академічної групи Львівського національного аграрного університету» визнано: доцента ка-
федри екології, к.с.-г.н. М.Я. Іванків; доцента кафедри землеустрою, к.е.н. М.С. Богіру; доцента кафедри фінан-
сів, банківської справи та страхування, к.е.н. Г.В. Східницьку; доцента кафедри архітектури, к.арх. Л.Б. Гнесь;  
доцента кафедри землеустрою, к.е.н. О.І. Черечон; доцента кафедри екології, к.т.н. О.Т. Мазурак; доцента кафедри 
агрохімії та ґрунтознавства, к.с.-г.н. В.Я. Іванюка; доцента кафедри земельного кадастру, к.е.н. М.С. Радомського; 
доцента кафедри обліку та оподаткування, к.е.н. Р.П. Андрушко; доцента кафедри екології, к.х.н. Р.С. Шкумбатюка.

Вітаємо переможців конкурсу і бажаємо їм подальших успіхів у педагогічній діяльності.
Олександра Костишин, доцент кафедри землеустрою

Присвоєння вчених звань науково-педагогічним 
працівникам університету

26 травня 2021 року ректор університету, академік 
НААНУ Володимир Снітинський відповідно до Наказів 
Міністерства освіти і науки України №157 від 09.02.2021 
та №420 від 19.04.2021 року вручив атестати здобу-
вачів вчених звань науково-педагогічним працівникам 
Львівського національного аграрного університету, 
яким присвоєно вчені звання професора та доцента.

Загалом у 2021 році вже 8 осіб отримали вчене зван-
ня: Людмила Гнатишин – професора кафедри обліку та 
оподаткування; Леся Дудич та Оксана Ступень – доцен-
та кафедри землеустрою; Мирон Магац та Олег Сукач –  
доцента кафедри автомобілів і тракторів; Оксана Руда-
нецька – доцента кафедри права; Вадим Пташник – до-

цента кафедри інформаційних систем та технологій; Ірина Федів – доцента кафедри міжнародних економічних 
відносин та маркетингу.

Володимир Васильович, відзначивши професіоналізм та наполегливість науково-педагогічних працівників, 
привітав їх та побажав міцного здоров’я, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професій-
ному зростанні й у майбутніх наукових пошуках.

Ірина Федів,
головний вчений секретар
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Участь ЛНАУ в конкурсах «Агрополітичні бачення 
подальшого розвитку аграрного сектору –  

бачення молодих аграрних політиків»  
та «Агрополітичні дебати»

За підтримки Федерального міністерства продо-
вольства та сільського господарства Німеччини та  
Науково-методичного центру вищої та фахової пе-
редвищої освіти у рамках Міжнародного проєкту 
«Німецько-український агрополітичний діалог» 10 та 
11 червня у м. Києві відбувся фінал конкурсів «Агро-
політичні бачення подальшого розвитку аграрного 
сектору – бачення молодих вчених» та «Агрополітичні 
дебати».

У фіналі першого конкурсу взяло участь 9 студентів 
з різних аграрних ЗВО України. Наш університет пред-
ставляли студентка III курсу землевпорядного факуль-
тету Ольга Вовк, яка виступила з презентацією на тему 
«Strategic model of agricultural land market development» 
(науковий керівник – к.е.н., доцент Оксана Іванівна 
Ступень), у якій розкрила основні плюси та мінуси про-
ведення земельної реформи, зокрема Закону про ринок 
земель сільськогосподарського призначення в Україні, 
а також студентка IV курсу факультету агротехнологій 
і екології Нелля Косенко з темою «Traditional or organic 
agricultural production – challenges and possibilities»  
(науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Іванна Семенів-
на Рожко), у якій поділилася інноваційними ідеями 
щодо розвитку традиційного та органічного способу 
вирощування сільськогосподарських культур. Згідно з 
результатами доповідей англійською мовою, питань та 
коментарів Ольга Вовк здобула 4, а Нелля Косенко – 5 
місце, отримавши дипломи за активну участь в дискусії.

У фіналі конкурсу «Агрополітичні дебати» взяв 
участь студент II курсу землевпорядного факультету 
Тарас Краплич. Представнику нашого університету і 
його команді при жеребкуванні дісталась тема «Опти-
мальна структура аграрних підприємств в Україні – ве-
ликі індустріальні аграрні підприємства або дрібні фер-
мерські господарства» з позиції «За дрібні фермерські 
господарства». Упродовж 30 хвилин відведеного часу, 

включно з аргументами та контраргументами (обгово-
ренням), за оцінками журі команди набрали однакову 
кількість балів. У зв’язку з цим було проведено другий 
етап «Агрополітичних дебатів» на тему «Сільський 
розвиток: акцент на аграрному виробництві чи інших 
сферах економіки». Цього разу команді на чолі зі сту-
дентом нашого університету випала можливість роз-
крити питання «За розвиток інших сфер економіки», у 
результаті чого Тарас Краплич здобув друге місце серед 
13 учасників, які були поділені на 4 команди.

Окрім участі в конкурсі, студенти мали змогу  
поспілкуватись із керівником Міжнародного проєкту 
«Німецько-український агрополітичний діалог» Фоль-
кером Зассе, стати слухачами лекції «Сучасні тенденції 
на світових аграрних ринках і виклики для аграрно-
го сектору та аграрної політики України» від доктора  
Інституту ІАМО Олександри Перехожук та «Актуальні 
тенденції в міжнародній аграрній політиці» від профе-
сора, доктора сільськогосподарських наук Вищої школи 
Нойбранденбурга Рейнера Лангоша. 

Також учасники конкурсу мали можливість висло-
вити свою думку та поділитися інноваційними ідеями 
щодо розвитку аграрного сектору економіки в Україні 
та стратегічними напрямами його покращення, отри-
мати новий досвід та цікаві знайомства, активно прове-
сти свій вільний час.

Ми дякуємо організаторам за проведення такого за-
ходу. Вітаємо наших студентів та бажаємо подальших 
успіхів у їхній науковій діяльності та навчанні!

Зоряна Рижок, 
голова Наукового товариства студентів,  

аспірантів, докторантів та молодих вчених
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I Міжнародна науково-практична конференція 
«Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

садівництва, овочівництва та виноградарства»
27–28 травня 2021 року у ЛНАУ відбулася I Міжнародна  

науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспек-
ти розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства»,  
присвячена 75-річчю кафедри садівництва та овочівництва  
ім. проф. І.П. Гулька та 165-річчю Львівського національного аграр-
ного університету.

Конференцію урочисто розпочав ректор ЛНАУ, академік  
НААНУ, д.б.н., професор В.В. Снітинський, який наголосив на 
важливості проведення такого наукового заходу і побажав усім 
цікавих доповідей та плідної праці. З привітанням до учасників 
відеоконференції також виступив декан факультету агротехно-
логій і екології, к.с.-г.н., доцент В.В. Бальковський. Про історію 
та здобутки кафедри садівництва та овочівництва ім. проф.  
І.П. Гулька розповіла завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент О.Й. Дидів.

В роботі I Міжнародної науково-практичної конференції взя-
ли участь 82 учасники з 54 установ та організацій (представники  
науки, бізнесу та влади). Приємно відзначити, що за дев’ять з поло-
виною годин відеоконференції з доповідями виступили 42 учасни-
ки з України, Польщі, Ізраїлю, Білорусі та Грузії. Особливу зацікав-
леність та обговорення в учасників викликали доповіді:

– Ріни Каменецкі, доктора філософії, с.н.с. відділу біотехно- 
логій та декоративного садівництва Сільськогосподарського науково-дослідного центру «Вулкані» у Бейт-Дагані,  
професора садівництва та фізіології рослин Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль), на тему «Вико- 
ристання біотехнологічних систем для практичного садівництва та аграрного ринку»;

– Бориса Бордмана, директора фірми «Агромеханізація і технології», Державного референта з механізації та 
технологій Міністерства сільського господарства Ізраїлю, на тему «Правильна обробка рослин при їх захисті»;

– Ірини Анатоліївни Ковальової, д.с.-г.н., лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, директо-
ра Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України,  
на тему «Формування сортименту винограду для виробництва локальних вин України»;

– Михайла Михайловича Кубари, засновника ФГ «Євросад», на тему «Вирощування персика в Україні як перс- 
пективної культури», який також провів онлайн майстер-клас безпосередньо з плодоносного персикового саду.

Організатори щиро вдячні учасникам за продуктивну наукову дискусію та цікаві ідеї. Бажаємо всім міцного 
здоров’я та нових звершень!

Андрій Дидів,
в.о. доцента кафедри екології

Вітаємо із призначенням академічної стипендії 
Президента України

Вітаємо магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» землевпорядного фа-
культету ЛНАУ Віталія Савчука із призначенням академічної стипендії Президента 
України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 514 від 7 травня 
2021 року «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам 
закладів вищої освіти на ІІ семестр 2020/2021 навчального року».

Бажаємо Віталію подальших успіхів у навчанні та нових досягнень!
Деканат  

землевпорядного факультету
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У ЛНАУ відкрито навчально-практичний центр 
зварювання компанії «Fronius»

9 червня 2021 року на факультеті механіки та енерге-
тики Львівського НАУ відкрито навчально-практичний 
центр зварювання компанії «Fronius», світового лідера у 
виробництві зварювального обладнання.

Функціонування цього центру дозволить суттєво 
підвищити рівень знань студентів факультету, особли-
во тих, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», в плані освоєння нових видів і ме-
тодів зварювання металів, відновлення робочих органів 
сільськогосподарських машин тощо. В ньому також 
очікується проведення низки семінарів і тренінгів для 

представників різних заводів і фірм, які у своїй діяльності використовують сучасні зварювальні апарати.
Відкриття центру викликало величезний інтерес серед відомих машинобудівних підприємств Західного району 

України. В ньому взяли участь директорка Червоноградського заводу металоконструкцій Анна Кухарчук, дирек-
тор ТОВ «Ярекс Технотрейд» Василь Сімороз, директор ТОВ «Квант» Іван Люльчак, директор ТОВ «ФХ Сервіс» 
Сергій Хитров, директор ТОВ «Петролайн» Юрій Сулим, директорка ТОВ «Graft innovation» Євгенія Онишко, 
директор ТОВ «Арієс Україна» (Arjes Ukraine) Роман Анохін, а також представники ДП «Ен Джі Метал Україна» 
(NG Metal Ukraine), СУ-24 «Енергоресурс-Монтаж», ТОВ «ІМВО», ТзОВ «Гульдман Україна».

Найбажанішими учасниками відкриття центру були директор ТОВ «ЕнергоМонтажВентиляція» Василь  
Ільницький та представники компанії «Контінентал Фармерз Груп». Ці підприємства надали суттєву фінансо-
ву допомогу для його облаштування. Саме в їх адресу пролунали слова щирої подяки від ректора університету,  
академіка НААНУ В.В. Снітинського. Він також висловив надію на їх подальшу результативну співпрацю з універ-
ситетом.

В.В. Снітинський особливі слова вдячності висловив ініціатору створення центру – Юрію Талабку, представ-
нику ТОВ «Фроніус Україна». Він відзначив його особисту роль у створенні надсучасного центру зварювання, під-
креслив його значення у підвищенні рівня інженерної підготовки студентів факультету, формуванні практичних 
знань і вмінь, якими повинні володіти сьогоднішні інженери-машинобудівники.

Щиро вітаємо колектив факультету зі створенням новітнього центру зварювання і бажаємо йому результатив-
ної роботи в плані підготовки інженерних кадрів для машинобудівної галузі.

Степан Ковалишин, 
декан факультету механіки та енергетики

Урочисте відкриття макетної майстерні на  
факультеті будівництва та архітектури

14 червня 2021 року відбулось урочисте відкриття 
ректором університету, академіком НААНУ Володими-
ром Снітинським макетної майстерні кафедри архітек-
тури ЛНАУ.

Факультет будівництва та архітектури приділяє особ-
ливу увагу постійному вдосконаленню якості освітнього 
процесу та матеріально-технічної бази для підготовки 
майбутніх фахівців. З цією метою на кафедрі архітекту-
ри створено макетну майстерню, метою якої є розвива-
ти та вдосконалювати практичні навички студентів, які  
навчаються за спеціальностями 191 «Архітектура та 
містобудування» і 022 «Дизайн».

Учасники урочистого заходу висловили сподівання, 
що ця майстерня стане важливим творчим майданчиком для майбутніх архітекторів та дизайнерів, де вони бу-
дуть створювати макети архітектурних об’єктів та вдосконалювати свої знання щодо об’ємно-просторових вирі-
шень будівель і споруд та їх комплексів.

Ігор Баран, доцент кафедри гуманітарної освіти
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Створена нова навчально-наукова лабораторія
На кафедрі генетики, селекції та захисту рослин фа-

культету агротехнологій і екології значну увагу приді- 
ляють зміцненню матеріально-технічної бази освітньо-
го процесу, наповненню його практичними аспекта-
ми, що спрямовані на посилення практичної складової 
підготовки фахівців агрономічного профілю. Нині на  
кафедрі організовані та успішно функціонують 6  
навчальних лабораторій: генетики, фізіології рослин, 
фітопатології, ентомології, захисту рослин, навчаль-
но-наукова біотехнологічна лабораторія. А після чер-
гових старань науково-педагогічних працівників і  
допоміжного персоналу та їх півторарічної копіткої  
роботи на кафедрі створена цілком нова навчально- 
наукова лабораторія із сортознавства, насінництва і  

насіннєзнавства. Метою створення такої лабораторії було не тільки матеріальне забезпечення трьох навчаль- 
них дисциплін селекційно-насінницького напряму, які читаються на кафедрі (селекція, сортознавство та насін-
ництво польових культур; насінництво і насіннєзнавство; насінництво та сортознавство олійних культур), але  
й проведення наукових досліджень у цій царині.

Прикметно, що офіційне відкриття ректором університету академіком НААН України, професором Володими-
ром Снітинським навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства відбулось саме 
10 червня, у день великого християнського свята – Вознесіння Христового. В офіційній церемонії відкриття також 
взяли участь: перший проректор Львівського НАУ професор Віталій Боярчук, декан факультету агротехнологій і 
екології доцент Володимир Бальковський, науково-педагогічні працівники і допоміжний персонал кафедри гене-
тики, селекції та захисту рослин. Завідувач згаданої кафедри в.о. професора Петро Завірюха ознайомив присутніх 
із наявною у навчально-науковій лабораторії апаратурою, її призначенням, змістом нових лабораторних робіт, які 
виконуватимуть студенти у процесі навчання, методичним та візуальним забезпеченням навчального процесу, 
що, безумовно, сприятиме підвищенню його якості.

Не оминув ректор університету Володимир Снітинський своєю увагою також і планшетну (гербарну) колекцію 
зернових культур, яку вдалось зберегти кафедрі і не втратити її впродовж понад століття. Збережена планшет-
на колекція зернових культур Академії Рільничої у Дублянах (1901–1918 рр.) є не тільки якісним дидактичним 
матеріалом для нинішнього покоління студентів, але і тим безцінним генетичним фондом, який дозволяє збе-
регти колишні генетичні ресурси рослин для майбутніх поколінь і студентів, і науковців. Відновлення, реставра-
ція і створення каталогу планшетної колекції зернових культур Академії Рільничої, а також облаштування нової 
навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства присвячені знаменним датам – 
165-літтю Львівського НАУ, 120-літтю Академії Рільничої і 120-літтю з часу заснування кафедри генетики, селек-
ції та захисту рослин, які урочисто відзначатимуться у жовтні 2021 року.

На завершення офіційного відкриття нової навчально-наукової лабораторії ректор університету академік Во-
лодимир Снітинський поставив перед працівниками кафедри низку завдань, які торкалися перспектив організа-
ції навчального процесу у контексті відомої епідемічної ситуації, подальших наукових досліджень, розширення 
виконання кафедрою госпдоговірних робіт на замовлення виробництва.

Петро Завірюха, завідувач кафедри  
генетики, селекції та захисту рослин
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Професор Технологічно-природничого університе-
ту у Бидгощі Пйотр Прус відвідав ЛНАУ

14-18 червня 2021 р. в рамках підписаної угоди за програмою ЄС Еразмус+ КА107 (академічна мобільність 
викладачів) відбувся візит професора Пйотра Пруса з Технологічно-природничого університету імені Яна та  
Єнджея Снядецьких у Бидгощі (Польща) до нашого університету.

На факультеті агротехнологій і екології проф. Прус прочитав ряд лекцій на тему «Нові підходи та інновацій-
ні рішення у вирощуванні сільськогосподарських культур» для студентів магістерської програми, аспірантів та 
викладачів.

Під час зустрічі було обговорено також співпрацю в рамках програми Балтійських університетів, активними 
учасниками якої є обидва заклади вищої освіти. Сподіваємося, що наша співпраця триватиме і в майбутньому.

Ольга Іщенко, керівник відділу міжнародних зв’язків

Вітаємо З.Р. Рижок та І.В. Адамовича з обранням 
на посади у Науковому товаристві студентів,  

аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ
25 травня 2021 р. відбулася Звітно-виборча конфе-

ренція Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених ЛНАУ, на якій із чис-
ла кандидатів на ці посади було обрано нового голову  
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторан- 
тів та молодих вчених та нового голову Студентського  
наукового товариства університету.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених Львівського НАУ к.е.н., 
доцент Г.В. Східницька доповіла про свою діяльність 
на займаній посаді за попередній період. Від імені ад-
міністрації проректор з наукової роботи І.Б. Яців подя-
кував Галині Володимирівні за добросовісне виконання 
обов’язків голови Наукового товариства університету та 

особистий вклад у розвиток студентської науки Львівського національного аграрного університету.
Шляхом таємного голосування на посаду голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених обрано к.е.н., доцента Зоряну Русланівну Рижок.
Головою Студентського наукового товариства ЛНАУ було обрано студента групи Аін-31 факультету механіки 

та енергетики Івана Валерійовича Адамчука.
Вітаємо Зоряну Русланівну Рижок та Івана Валерійовича Адамовича з обранням на посади у Науковому това-

ристві студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ і бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енер-
гії та успіхів у всіх починаннях, нових ідей, виважених рішень та креативного підходу для реалізації поставлених 
перед Науковим товариством університету завдань.

Галина Східницька, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
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Євген Коновалець – воїн та провідник ОУН
14 червня минуло 130 років від дня народження 

українського полковника Євгена Коновальця, який 
створив Організацію українських націоналістів і  
Українську військову організацію, якого називають 
людиною з державницьким мисленням. Він присвятив 
своє життя утвердженню ідеї незалежної України і став  
прикладом самовідданої боротьби і патріотизму.

У селі Зашків, де народився Є. Коновалець, відбулися 
заходи зі вшанування пам’яті українського політичного 
і військового діяча, в яких взяли участь і представники 
Львівського національного аграрного університету.

Розпочався захід поминальною панахидою.
Представники влади, громадськість та молодь покла-

ли квіти до пам’ятника Євгену Коновальцю у Зашкові та 
спільно виконали Державний Гімн України.

Також гостям було запрезентовано оновлену експозицію меморіального музею Євгена Коновальця.
Викладачі, працівники та студенти Львівського національного аграрного університету долучилися до вшану-

вання пам’яті Євгена Коновальця, адже саме у нашому виші свого часу навчався Степан Бандера. Враховуючи 
тісні прижиттєві контакти Євгена Коновальця та Степана Бандери, спомин біографії одного керманича ОУН май-
же автоматично означає заглиблення у факти життя іншого.

Вбивство Євгена Коновальця серед українців сприймалося як дуже болісна втрата, про що свідчить, зокре-
ма, такий факт: у родинному селі Степана Бандери біля церкви з’явилася символічна могила засновника ОУН.  
Сільські товариші Степана Бандери в такий спосіб вшанували пам’ять Коновальця, що свідчить про неабияку 
повагу до провідника ОУН, яку їм прищепив їхній односельчанин.

Що Євген Коновалець, що Степан Бандера були і залишаються в пам’яті українського народу вірними його 
синами, що поклали життя в ім’я ідеї, в яку щиро і беззастережно вірили, – визволення України.

Усе своє життя Коновалець присвятив ідеї незалежної України та став прикладом самовідданої боротьби і  
патріотизму для сучасників. Тому наш обов’язок сьогодні – гідно вшанувати пам’ять великого сина українського 
народу та зробити все для того, щоб пам’ять про його відчайдушну боротьбу передавалась з покоління в поколін-
ня, гартуючи дух наших майбутніх захисників.

Яна Борщ,
в.о. голови Первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів ЛНАУ 

Завершення сезонного  
озеленення ЛНАУ

25 травня на території ЛНАУ з ініціативи ректора, академіка 
НААНУ Володимира Снітинського відбулося планове озеле-
нення території університету. Дана акція є постійною в нашому 
університеті, адже завдяки цьому університетський парк щоро-
ку збагачується зеленими насадженнями. До акції долучилися: 
ректор, академік НААНУ Володимир Снітинський, проректо-
ри, декани, представники факультету агротехнологій і екології,  
кафедра фізичного виховання, працівники інформаційного  
відділу, капелан о. Іван Венгрин та студентська профспілка.

Для озеленення університетської території використали де-
коративні туї західні та медоносні дерева липи, які відрізняють-
ся невибагливістю і швидко приживаються на новому місці. Те-
пер студентам, викладачам та відвідувачам парку буде приємно 
прогулюватися місцями, які покращують настрій, дарують зати-
шок, енергію та спокій.

Антоніна Білик,  
директор Музею Степана Бандери
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Вітаємо з Всесвітнім днем вишиванки!
У Львівському національному аграрному університеті День вишиванки щороку святкують з неабияким розма-

хом, і цьогоріч, незважаючи на карантинні обмеження, університет також зумів відзначити це свято.
До вітального слова були запрошені завідувач кафедри гуманітарної освіти, к.філос.н., доцент М.Л. Лазарева  

та керівник Первинної профспілкової організації працівників ЛНАУ, к.т.н., доцент Р.А. Шмиг.
Студентська самоврядна організація «Основа» та ППО студентів та аспірантів на чолі з Христиною Пустовит і 

Яною Борщ організували флешмоб студентів та викладачів «Вишиванка моя – гордість моя». Учасники флешмобу 
вишикувалися у внутрішньому дворику університету, сформувавши контур вишиванки.

Проведення подібних заходів вкотре доводить, що український народ вміє і може підтримувати традиції своїх 
предків і передавати їх наступним поколінням.

Відділ з організації навчально-виховної роботи студентів

Гаївки від Львівського НАУ
За доброю християнською традицією у період Великодніх свят біля храмів, на центральних площах міст і 

сіл молодь водить веснянки, гаївки, у яких прославляє прихід весни, пробудження землі та світле Воскресіння  
Христове. Цю традицію кожного року підтримує студентство Львівського національного аграрного університету, 
згуртоване Центром академічного капеланства та відділом з організації навчально-виховної роботи студентів.

27 травня 2021 р. у с. Завадів, що поблизу Дублян, відбулися Великодні забави для дітей, молоді та дорослих. Ра-
зом з капеланом Іваном Венгрином студенти університету провели гаївки для дітей та парафіян храму в с. Завадів.

Перед виступом наших колективів із вступним словом до усіх присутніх звернувся капелан ЛНАУ о. Іван Вен-
грин. Він привітав усіх учасників мистецького дійства і 
побажав добра, здоров’я, радості та світлого благосло-
вення воскреслого Ісуса Христа.

Художні колективи Львівського НАУ веселили дітей, 
молодь та дорослих сучасними піснями українських 
композиторів. Найбільшим дарунком стали старовинні 
веснянки та гаївки. Усі присутні охоче приєдналися до 
веселого танцю. Мов кольорова писанка, що розкрила-
ся в усіх відтінках і візерунках, – так виглядало творче 
дійство від студентів університету. Забави, ігри, гаївки, 
веснянки залишаться доброю згадкою для усіх гостей 
свята. Місцеві жителі щиро подякували організаторам 
за незабутні враження і на знак подяки пригостили всіх 
смачним кулешем та перекусами.

Всіх присутніх вразила вечірня ватра, тому охочих зробити фото було вдосталь.
Це святкове дійство ще раз підтвердило те, що університетська молодь береже і примножує традиції та звичаї 

рідного краю. Тож нехай линуть величальні великодні пісні, гаївки, веснянки на славу Богові, природі та всій 
українській землі.

Інформаційний відділ
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З нагоди Міжнародного дня захисту дітей  
благодійники ЛНАУ відвідали дитячі будинки

У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, 
відзначають яскраве і радісне свято – День захисту ді-
тей. Святкування дня дитини запроваджено з метою 
привернення уваги широкої громадськості до прав та 
охорони здоров’я малечі. У цей день закликають при-
слухатися до потреб дітей і особливу увагу приділити 
тим, хто з яких-небудь причин залишився без опіки 
рідних і близьких.

З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 
дітей представники Львівського національного аграр-
ного університету у складі керівника інформаційного 
відділу Ірини Фостяк, капелана університету о. Івана 
Венгрина, в.о. голови Первинної профспілкової органі-
зації студентів та аспірантів Львівського національно-
го аграрного університету Яни Борщ та добровольців 
відвідали ряд дитячих будинків.

Вдалося побувати у Комунальному закладі Львівсь-
кої обласної ради «Будинок дитини №2 для дітей з ура-
женням центральної нервової системи та порушенням 
психіки», що знаходиться на вулиці В. Антоновича 117, 
та Будинку дитини № 1 на вулиці Т. Комаринця, буди-
нок 2А, який надає медико-соціальний захист дітям, що 
опинилися в скрутних життєвих обставинах, дітям-си-
ротам, дітям, які залишились без батьківського піклу-
вання, а також дітям з вадами фізичного та розумового 
розвитку. Там вони поспілкувалися та погралися з діть-
ми, подарували солодкі подарунки, пряники та іграш-
ки, побутову хімію та крупи, одяг та взуття, а також 
придбали необхідні речі для потреб дитячого будинку. 
Учасники поїздки переконані, що найголовніше для ді-
тей – навіть не подарунки, а та радість і увага, яку вони 
отримали.

В цей день Роздільський дитячий будинок-інтернат 
також не залишився без подарунків та уваги. 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 мо-
жуть самостійно пересуватись і обслуговуватись. Під 
час зустрічі представники ЛНАУ привіталися зі своїми 
давніми друзями – чудовими, щирими дітьми та друж-
нім колективом закладу, адже це далеко не перша (і не 
остання) поїздка у цей сиротинець.

Останнім пунктом призначення в цей день був  
КЗ ЛОР «Винниківська санаторна ЗОШ-інтернат»  
I-II ступенів. Цей інтернат став домівкою для 400 ді-
тей віком від 6 до 17 років. Діти, що там навчаються,  
надзвичайно творчі та талановиті, але, на жаль, біль-
шість із них позбавлені батьківського піклування. Ви-
хованці інтернату були по-справжньому щирі і привіт-
ні та гостинно зустріли своїх опікунів. Для них вдалося 
зібрати багато одягу та взуття, продуктів харчуван-
ня (крупи, печиво, чай), а завдяки фірмі «Ярич» було  
передано коробки з солодощами. У щирій, невиму-
шеній і водночас піднесеній атмосфері діти ділилися 
своїми досягненнями і не хотіли відпускати гостей.

Завдяки вашій допомозі наш заклад вищої освіти 
уподібнюється до батьківської оселі. Представни-
ки університету вже не вперше відвідують ці заклади 
і вкотре дякують усім, хто долучається до творення  
добра, співчуває і допомагає знедоленим дітям.  
Бажаємо всім зануритися у свято щастя, усмішок і  
щирої дитячої радості! Нехай дітки у всьому світі  
будуть веселими та здоровими, а ваші родини – міцни-
ми, надійними та люблячими!

Антоніна Білик,  
директор Музею Степана Бандери
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17-18 травня 2021 р. в м. Луцьку відбувся команд-
ний Чемпіонат України з легкої атлетики. Орест Гаври-
ляк, студент факультету механіки та енергетики (група 
Маш-12Сп), став срібним призером молодіжного Чем-
піонату України з естафетного бігу 4х400 та бронзовим 
призером серед дорослих з естафетного бігу 4х400м.

7 травня 2021 р. в місті Ужгороді відбулися між-
народні змагання «Кубок Дружби» з легкої атлетики. 
Студент факультету механіки та енергетики Орест 
Гавриляк (група Маш-12Сп) виборов III місце на 
дистанції 800 м.

Спортивні досягнення студентів ЛНАУ

29-30 травня 2021 р. в м. Івано-Франківську 
відбулися спортивні змагання з легкої атлетики за 
програмою XVI літньої Універсіади України.

Володимир Андрощук, студент факультету агро-
технологій і екології (група Аг-22), став бронзовим 
призером з метання списа з результатом 52 м 80 см.

1-6 червня 2021 р. в м. Чернігові відбулися спортивні 
змагання XVI літньої Універсіади України з волейболу се-
ред 15 заявлених чоловічих збірних команд областей та 
закладів вищої освіти України. До складу збірних команд 
ЗВО та збірних команд регіонів допускалися здобувачі 
вищої освіти денної форми навчання університетів, ака-
демій, інститутів, коледжів у структурі ЗВО України.

Згідно з жеребкуванням студентські команди були 
поділенні на підгрупи. Збірна команда Львівського 
національного аграрного університету у своїй групі змагалася зі збірними командами 
закладів вищої освіти Чернігова, Києва та Сумської області.

У спортивній боротьбі збірна команда університету, яка представляла Львівщину та наш 
ЗВО, посіла VII командне місце.

29-30 травня 2021 року на базі спеціалізовано-
го спортивного залу важкої атлетики спортивного 
клубу «Епіцентр» відбулися змагання Чемпіонату 
Львівської області з важкої атлетики серед чоловіків 
та жінок.

Спортсмени змагалися у ривку та поштовху штан-
ги за чинними правилами Федерації важкої атлети-
ки України.

Андрій Крушельницький, випускник землевпо-
рядного факультету, став бронзовим призером у ва-

говій категорії 102 кг з результатом 110 кг у ривку та 130 кг в поштовху.
Випускник факультету механіки та енергетики Павло Закашевський, МС України, член 

збірної команди України з важкої атлетики, став переможцем у ваговій категорії 96 кг з ре-
зультатом 161 кг у ривку і 180 кг в поштовху.

На належному рівні також виступили спортсмени-початківці: Ілля Дудинець (Ен-12Сп), 
Віктор Турук (Зв-31) та вихованець спортивного клубу ЛНАУ Андрій Квятковський.

Вітаємо спортсменів та тренерський склад кафедри фізичного виховання.

Кафедра фізичного виховання


