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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Духовно-моральні, екологічні та соціоекономічні 

виклики сучасного людства в контексті енцикліки 
папи Франциска «Laudato Si»

16 квітня 2021 р. у ЛНАУ пройшла Всеукраїнська науко-
во-практична конференція «Духовно-моральні, екологічні 
та соціоекономічні виклики сучасного людства в контексті 
енцикліки папи Франциска «Laudato Si»».

Розпочав науковий захід ректор ЛНАУ, академік 
НААНУ, професор Володимир Снітинський, який оха-
рактеризував стан довкілля, навівши численні приклади 
байдужого та безвідповідального ставлення людини до 
природних багатств. До цих слів долучився й директор 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
ОДА Руслан Гречаник, який розповів аудиторії про ті 
технології та заходи, яких вживає влада з метою збережен-
ня і відтворення природного середовища. 

Дуже приємно, що осторонь цієї наукової конференції не залишилися й представники духовенства. Керів-
ник Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Володимир Шеремета і доктор морального 
богослов’я Патріаршої курії Української греко-католицької церкви Володимир Містерман наголосили на 
релігійних і духовних аспектах формування екологічної свідомості людини, посилаючись на енцикліку папи 
Франциска «Laudato Si», яка стала центральною темою усіх презентацій. 

Загалом тематика виступів доповідачів торкнулась 
екологічних проблем сучасності та новітніх технологій 
захисту довкілля, особливостей формування екосвідо-
мості учнівсько-студентської молоді через призму еколо-
гічного туризму, еколого-економічних аспектів розвитку 
суспільства в епоху глобалізації, ролі А. Шептицького у 
збереженні багатств Розточчя та багатьох інших питань. 
Підсумовуючи конференцію, проректор з наукової робо-
ти ЛНАУ Ігор Яців подякував усім учасникам заходу за 
плідну співпрацю та популяризацію екологічно свідомої 
позиції в суспільстві.

Марина Лазарева, 
завідувач кафедри гуманітарної освіти 
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Обговорення ОПП підготовки фахівців  
зі спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт»
7 квітня 2021 року на факультеті механіки та енер-

гетики відбулося публічне обговорення освітньо-про-
фесійної програми підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний  
транспорт». Зустріч проводилась на платформі Zoom.

В обговоренні взяли участь декан факультету, про-
фесор С.Й. Ковалишин, гаранти ОПП доценти В.В Шев-
чук та О.М. Сукач, викладачі випускової кафедри ав-
томобілів і тракторів, викладачі кафедри експлуатації 
технічного сервісу машин ім. О.Д. Семковича, студенти 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Від академічної спільноти були присутні: президент Centrum Szkolenia Motoryzacji «Autoelektronika Kędzia» 
Річард Кедзя (м. Познань, Польща); к.т.н., викладач практичної підготовки «Центру практичної підготовки 
VW» В.О. Дадак (м. Познань, Польща); д.т.н., завідувач кафедри автомобілів Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя  
О.Л. Ляшук; к.т.н., в.о. декана факультету транспорту та механічної інженерії Луцького НТУ І.С. Мурований; 
к.т.н., завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ В.П. Онищук, а також доценти 
цієї ж кафедри В.В. Грабовець та В.М. Дембіцький; к.т.н., завідувач кафедри автомобілів і тракторів Кремен- 
чуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Е.С. Клімов; к.т.н., доцент кафедри автомо- 
білів ім. А.Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А.В. Ужва;  
к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного університету водного  
господарства та природокористування О.С. Стадник; к.т.н., доцент, начальник кафедри експлуатації транспорт-
них засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету БЖД А.М. Домінік. 

Від представників підприємств галузі автомобільного транспорту (стейкхолдерів) взяли участь: Н.В. Зінке-
вич, генеральний директор ПАТ «Галичина-Авто»; М.Я. Ворона, головний інженер ТзОВ «ФХ Сервіс»; В.І. Місюк, 
керівник сервісної служби ТОВ «ГалАвтоСвіт», офіційний дилер Nissan у м. Львові; М.Ю. Губені, інженер з га-
рантійного обслуговування ТзОВ «Сервісний центр «ДІАМАНТ»»; О.В. Вольтріх, сертифікований представник 
в Україні платформи електронного технічного навчання ELECTUDE; Р.В. Ціцький, головний механік, начальник 
майстерні АТП 14631 (м. Львів); Н.О. Бортник, випускник ЛНАУ спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 
2019 року, приватний підприємець.

Декан факультету механіки та енергетики С.Й. Ковалишин запропонував учасникам зустрічі озвучити основ-
ні, на їхню думку, вимоги, які ставляться до фахівців галузі автомобільного транспорту, окреслити завдання, які 
необхідно вирішити професорсько-викладацькому складу для підвищення рівня підготовки студентів першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, та запропонувати окремі доповнення чи зміни 
до проєктів ОПП спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 

Підсумовуючи обговорення освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», гаранти освіт-
ніх програм узагальнили основні питання, які необхідно включити в ОПП та врахувати в робочих програмах  
дисциплін, зокрема:

- особливості будови та принципи функціонування електричних та гібридних силових установок автомобілів; 
- особливості будови та принципи функціонування електронних систем управління автомобілем;
- логістичне забезпечення підприємств автомобільного транспорту;
- комп’ютерна діагностика та технічне обслуговування автомобілів;
- технічний нагляд та сертифікація автомобільної техніки. 
Декан факультету механіки та енергетики ЛНАУ професор С.Й. Ковалишин, гаранти освітніх програм доценти  

В.В. Шевчук і О.М. Сукач подякували усім учасникам зустрічі за слушні поради, пообіцяли їх опрацювати та  
якнайповніше врахувати у проєктах освітньо-професійних програм.

Віктор Шевчук, 
завідувач кафедри автомобілів і тракторів
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Обговорення ОПП підготовки фахівців  
зі спеціальності 141 «Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка» 
15 квітня 2021 року на факультеті механіки та енер-

гетики відбулося онлайн-обговорення освітньо-про-
фесійних програм підготовки фахівців першого (бака-
лаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти зі 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка». 

В обговоренні зазначених питань, окрім професорсь-
ко-викладацького колективу, взяли участь роботодавці, 
а також декан факультету, завідувачі кафедр, гаранти 
освітніх програм. 

Від академічної спільноти на обговоренні були при-
сутні: доктор інженерії Міхал Автонюк – WULS-SGGW 
(Варшавський університет наук про життя, Польща); доктор інженерії Йоанна Алексєюк-Ґаврон – WULS-SGGW 
(Варшавський університет наук про життя, Польща); доктор інженерії Юозас Падгурскас – Університет Вітовта 
Великого, Литва; А.Л. Приступа – к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та 
фізики Чернігівського національного технологічного університету; О.О. Мірошник – д.т.н., професор, завідувач 
кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. П.М. Василенка; О.В. Чабан – к.т.н., директор ТОВ «НВК ЛТЗ» (Львівський трансфор-
маторний завод).

До обговорення долучилися роботодавці галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:  
О.С. Чернявський – керівник регіонального представництва «Західне» ДП «Сіменс Україна»; М.С. Мотрук –  
інженер-енергетик ТзОВ «Кормотех»; І.В. Волч – інженер-енергетик ТзОВ «ЛВ Маркет»; А.Р. Волощак –  
начальник Карпатського РЕМ ПрАТ «Львівобленерго»; О.Л. Мірошник – керівник проєктно-технічного відділу  
ТОВ «ETI Україна»; С.М. Гнатків – інженер з технічного аудиту торгового дому «Космополіт»; А.М. Олексяк –  
головний енергетик компанії «Інстал-груп»; Т.І. Яремко – інженер-проєктант ДП «Львівенергорембуд»;  
Т.І. Федів – інженер з технічного аудиту Південного РЕМ, ПрАТ «Львівобленерго».

Розпочав зустріч декан факультету механіки та енергетики професор С.Й. Ковалишин. Він зазначив, що ниніш-
нє суспільство потребує нових підходів до формування сучасного фахівця, та наголосив на необхідності враху-
вання під час оновлення освітньо-професійних програм інтересів усіх зацікавлених у їх реалізації сторін, в тому 
числі й стейкхолдерів, для яких факультет готує фахівців.

Під час зустрічі з роботодавцями обговорено освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Було озвучено основні вимоги, які 
ставляться до фахівців галузі, окреслено завдання, які необхідно вирішити професорсько-викладацькому складу 
для підвищення рівня підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти, запропоновано окремі доповнення до проєктів ОПП. 

Усі стейкхолдери одностайно висловилися за підвищення ролі практичної складової у якісній підготовці ви-
пускників та запропонували свою допомогу у цьому питанні. 

На зустрічі також було обговорено: питання відповідності рівня підготовки випускників факультету сучас-
ним вимогам роботодавців, їх подальшого працевлаштування; особливості діяльності електроенергетичних під-
приємств за умов нової політичної та економічної реальності; якості й навички, які сприятимуть підвищенню 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці; напрями подальшої співпраці.

Жваву дискусію серед учасників зустрічі викликало питання виробничої практики студентів. Роботодавці 
були одностайними у думці, що здобувачі вищої освіти мають отримувати не лише ґрунтовні теоретичні знання, 
але й практичні навички ще під час навчання в університеті. Надзвичайно приємно було почути гарні відгуки про 
наших студентів від стейкхолдерів, у яких вони проходять практичну підготовку. 

Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною для усіх учасників.
На завершення декан факультету подякував роботодавцям за активну участь і співпрацю у підготовці майбут-

ніх фахівців.
Василь Гудим, 

професор кафедри електротехнічних систем
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Зустріч представників наукових шкіл  
землевпорядкування з питань розробки  

і реалізації ОНП «Геодезія та землеустрій» 
30 березня 2021 року відбулась онлайн-зустріч  

представників наукових шкіл землевпорядкування з 
 питань розробки і реалізації освітньо-наукової  
програми «Геодезія та землеустрій». Організатором  
зустрічі виступив землевпорядний факультет Львівсь-
кого НАУ.

Наталія Євгенівна Стойко (в.о. декана землевпоряд-
ного факультету ЛНАУ, к.е.н., доцент) розкрила особли-
вості підготовки докторів філософії за ОНП «Геодезія 
та землеустрій» на землевпорядному факультеті ЛНАУ, 
а також проаналізувала зарубіжний досвід з даного  
питання, який вказує на міждисциплінарність  

землевпорядної науки. 
Олександра Федорівна Ковалишин (гарант ОНП «Геодезія та землеустрій», д.е.н., в.о. професора кафедри зе-

мельного кадастру ЛНАУ) наголосила на дискусійних моментах стосовно удосконалення цієї програми для акре-
дитації в майбутньому, зауваживши, що сучасний землеустрій є дуже складною та міждисциплінарною концеп-
цією, яка включає економічні, екологічні, організаційні, технологічні, правові та інституційні процеси в системі 
землекористування.

Антон Миколайович Третяк (член-кореспондент НААН України, д.е.н., професор кафедри управління земель-
ними ресурсами та кадастру Білоцерківського національного аграрного університету) зазначив, що віднесення 
землеустрою до галузі знань «Архітектура та будівництво» (технічні науки) не відповідає положенням Закону 
України «Про землеустрій», міжнародним дослідженням сутності понять землеустрою і землевпорядкування, 
якими визначено, що для них притаманне не тільки технічне, а й соціально-економічне, правове, екологічне  
спрямування. У цьому контексті наукові дослідження у сфері землеустрою повинні належати до галузі знань  
«Соціальні та поведінкові науки» або ж бути на стику спеціальностей «Економіка», «Екологія», «Геодезія та  
землеустрій».

Павло Петрович Колодій (завідувач кафедри геодезії та геоінформатики ЛНАУ, к.е.н., доцент) відзначив, що 
це питання повинно вирішуватись у площині спеціальності «Геодезія та землеустрій» з науковим ухилом у сферу 
землеустрою, використовуючи сучасні наукові досягнення геодезії, дистанційного зондування, ГІС-технологій і 
картографування.

Тарас Олексійович Євсюков (декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів  
і природокористування України, д.е.н., професор) своє бачення стосовно даного питання скерував у напрямі  
забезпечення обґрунтування унікальності ОНП «Геодезія та землеустрій» (третій рівень вищої освіти), наголо- 
шуючи на здобутках землевпорядної наукової школи ЛНАУ. 

Андрій Геннадійович Мартин (завідувач кафедри землевпорядного проєктування Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор) відзначив, що в питанні підготовки докторів філо-
софії за ОНП «Геодезія та землеустрій» ми маємо враховувати як національну галузеву специфіку, так і міжна-
родний контекст. Доповідач наголосив, що питання оцінки земель можуть і мають право досліджуватись в межах 
ОНП «Геодезія та землеустрій». 

Мирослав Степанович Богіра (завідувач кафедри землеустрою ЛНАУ, к.е.н., доцент) звернув увагу на те, що 
при удосконаленні ОНП «Геодезія та землеустрій» необхідно врахувати зміни у земельному законодавстві. Також 
потрібно враховувати потреби виробництва у фахівцях землевпорядного спрямування, адже доктори філософії –  
це майбутні науково-педагогічні кадри, які повинні володіти не лише науковими, а й практичними уміннями, 
бути гнучкими до змін у сфері землеустрою.

Йосип Мирославович Дорош (член-кореспондент НААН України, директор Інституту землекористування 
НААН України, д.е.н., доцент), приєднавшись до обговорення, підтримав думку попередніх доповідачів стосовно 
багатофункціональності землеустрою та міждисциплінарності землевпорядної науки. 

Дякуємо всім учасникам онлайн-зустрічі за чудову атмосферу, змістовні практичні поради та цікаві ідеї!
Наталія Стойко, 

в.о. декана землевпорядного факультету
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Вітаємо переможців Всеукраїнських конкурсів 
студентських наукових робіт 

- Ігоря Городецького, диплом І ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко);
- Михайла Туркоця, диплом ІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент О.М. Сукач);
- Назарія Чижевського, диплом ІІ ступеня (науковий керівник – завідувач кафедри електротехнічних систем, 

д.т.н., професор О.С. Калахан);
- Павла Оприска, диплом II ступеня (науковий керівник – д.т.н., професор В.М. Максимович);
- Іринея-Андрія Рибарука, диплом ІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент І.М. Городецький);
- Івана Ковальчука, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент А.О. Шарибура);
- Петра Саса, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент А.О. Шарибура);
- Ореста Гавриляка, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент В.В. Янків);
- Ганну Ковальчук, диплом ІІІ ступеня (наукові керівники – к.б.н., доцент кафедри екології Н.Є. Панас та  

завідувач кафедри енергетики, к.т.н., доцент С.В. Сиротюк);
- Володимира Вавра, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – завідувач кафедри екології, к.б.н., доцент  

П.Р. Хірівський);
- Мар’яну Ключку, диплом III ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк);
- Романа Димида, диплом III ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент Д.П. Гречин);
- Сергія Кисіля, диплом III ступеня (науковий керівник – завідувач кафедри інформаційних систем та  

технологій, д.т.н., професор А.М. Тригуба);
- Валерію Федюшину, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент Р.П. Хірівський);
- Карину Гюрджян, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент Р.П. Хірівський);
- Ірину Бригас, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.с.-г.н., доцент кафедри екології Н.В. Качмар);
- Романа Данилишина, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування О.В. Шолудько);
- Олександра Шила, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – канд. арх., доцент кафедри архітектури  

О.І. Колодрубська);
- Тараса Іваницького, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., професор С.Й. Ковалишин);
- Романа Цонинця, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., в. о. доцента кафедри машинобудування  

І.Г. Стукалець).
Вітаємо здобувачів вищої освіти та їх наукових керівників та бажаємо нових наукових здобутків!

Інформаційний відділ

Робота спеціалізованої вченої ради К 36.841.04
24 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої 

ради К 36.841.04 у ЛНАУ успішно відбулися прилюдні (із 
використанням комунікатора Zoom) захисти дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарсь-
ких наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Кандидатську дисертацію захистила О.М. Тітаренко, ас-
пірантка Вінницького національного аграрного університету, 
на тему «Нагромадження важких металів у фітомасі природ-
них кормових угідь Східного Поділля» (науковий керівник –  
к.с.-г.н., доцент Г.І. Кравчук). На другому засіданні канди- 
датську дисертацію захистила О.М. Лупак, аспірантка кафедри екології ЛНАУ, на тему «Еколого-біохімічні заса-
ди застосування біостимуляторів при вирощуванні лікарських рослин на Заході України» (науковий керівник –  
д.б.н., професор Г.Л. Антоняк). 

Дисертантки отримали від членів спецради високі оцінки їхньої підготовленості й ерудиції. 
Загалом спеціалізована вчена рада К 36.841.04 у Львівському національному аграрному університеті успішно 

працювала від 12 травня 2015 р. до 24 березня 2021 року.
 За весь період роботи спецрада прийняла, заслухала і схвалила 16 кандидатських робіт. Надалі спеціалізовані 

вчені ради працюватимуть виключно за новими положеннями та будуть присуджувати ступінь доктора філософії 
за спеціальностями відповідно до нових класифікацій. 

Петро Гнатів, 
завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства
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19 квітня 2021 року у Львівському національ-
ному аграрному університеті відбувся І етап 
аграрно-політичних дебатів в межах проведення  
XXII Зльоту іменних стипендіатів та відмінників  
навчання «Лідери АПК XXI століття». Захід прово- 
дився у нашому закладі вищої освіти вчетверте і 
викликав велику зацікавленість у здобувачів вищої 
освіти факультетів ЛНАУ, оскільки рекомендовані  
напрями сформовані відповідно до проблем  
сьогодення. Слід відзначити, що цьогорічні аграр-
но-політичні дебати проходили в дистанційному  
режимі у зв’язку з епідемічною ситуацією, яка була  
на момент проведення заходу.

До складу журі входили представники адміністра-
ції та викладачі ЛНАУ, керівники державних органів 

управління та місцевого самоврядування, представники аграрного бізнесу:
- Ігор Богданович Яців – д.е.н., в.о. професора, проректор з наукової роботи ЛНАУ;
- Юрій Володимирович Дубневич – к.е.н., доцент, проректор з навчально-виховної роботи ЛНАУ;
- Галина Володимирівна Східницька – к.е.н., доцент, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, док-

торантів та молодих вчених ЛНАУ;
- Петро Степанович Гнатів – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства;
- Петро Данилович Завірюха – к.с.-г.н., професор, завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин;
- Леся Василівна Дудич – к.е.н., доцент кафедри землеустрою;
- Андрій Михайлович Олійник – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту ім. професора Є. Храпливого, 

головний спеціаліст відділу стратегічного планування, підприємництва та організаційної роботи департаменту 
АПР Львівської обласної державної адміністрації;

- Віталій Анатолійович Войтович – начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту містобуду-
вання Львівської міської ради;

- Ігор Зіновійович Шульга – заступник голови Красненської територіальної громади Золочівського району 
Львівської області;

- Олег Володимирович Меткий – директор сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Лесі Українки 
(Дубенський район Рівненської області);

- Віктор Ігорович Аторвін – головний спеціаліст відділу молодіжної політики Львівської обласної державної 
адміністрації.

У дебатах взяли участь шість команд університету, які готувалися за різними напрямами та висловлювали 
думку «За» і «Проти»:

1. Придбання землі у власність або оренда – виклики і перспективи для аграрних підприємств і власників зе-
мельних ділянок в контексті відкриття ринку землі.

Жовта – стверджувальна («За»):
- Тарас Краплич, група Зв-22;
- Христина Пустовит, група Зв-31;
- Віктор Турук, група Зв-31.
2. Придбання землі у власність або оренда – виклики і перспективи для аграрних підприємств і власників зе-

мельних ділянок в контексті відкриття ринку землі.
Червона – заперечна («Проти»):
- Адріана Комар, група Зв-22Сп;
- Михайло Сень, група Зв-42;
- Олег Комар, група Аг-42.
3. Державне управління в аграрному секторі – субсидування та інші форми підтримки або дерегуляція і фокус 

на моніторинг та дотримання стандартів.
Зелена – стверджувальна («За»):
- Катерина Ліщук, група Зв-42;
- Михайло Лизак, аспірант 3-го року навчання;
- Юліан Хомечко, група Мо-31.

Аграрно-політичні дебати – 2021
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4. Державне управління в аграрному секторі – суб-
сидування та інші форми підтримки або дерегуляція і 
фокус на моніторинг та дотримання стандартів.

Фіолетова – заперечна («Проти»):
- Роман Данилишин, група Фін-31;
- Олександр Патроник, група Ек-21;
- Вікторія Сокирко, група Мо-41.
5. Традиційне аграрне виробництво або органічне –  

виклики і можливості (зокрема в контексті «Зеленої 
угоди ЄС»).

Синя – стверджувальна («За»):
- Павло Оприск, група Буд-31;
- Даниїл Гільман, група Мев-31;
- Олег Ладанай, група Аг-32.
6. Традиційне аграрне виробництво або органічне –  

виклики і можливості (зокрема в контексті «Зеленої 
угоди з ЄС»).

Біла – заперечна («Проти»):
- Іван Адамович, група Аін-31;
- Олег Ланковський, група Еко-41;
- Святослав Дутка, група Аг-42.
Під час проведення заходу для оцінювання команд 

враховувалися такі критерії: обізнаність учасників 
у проблемах; наведення достовірних і відповідних  
аргументів; вміння логічно і послідовно розкривати  
та відстоювати власну думку; командна робота і її  
злагодженість; культура ведення дебатів; грамотна мова 
й ораторське мистецтво; оперативне використання  
аргументів опонентів у своєму виступі.

За результатами голосування членів журі та слухачів, 
які активно вболівали за кожну з команд та голосували 
в чаті дистанційної платформи Zoom, беззаперечним 
переможцем стала команда «Жовтих», учасники якої 
висвітлювали питання «Придбання землі у власність  
або оренда – виклики і перспективи для аграрних  
підприємств і власників земельних ділянок в кон- 
тексті відкриття ринку землі».

З команди-переможця шляхом голосування члена-
ми журі було обрано лідера – Тараса Краплича, студен-
та групи Зв-22.

Успішним проведенням аграрно-політичних дебатів 
завдячуємо модератору Галині Володимирівні Схід-
ницькій, голові Наукового товариства студентів, ас-
пірантів, докторантів та молодих вчених університету.

Усім учасникам заходу передбачено вручення сер-
тифікатів про участь у I етапі аграрно-політичних де-
батів, а переможця Тараса Краплича відзначено грамо-
тою.

Бажаємо переможцю подальших наукових звершень 
та достойного представлення Львівського національ-
ного аграрного університету у II етапі аграрно-політич-
них дебатів. 

Галина Східницька,
голова Наукового товариства 

 студентів, аспірантів,  
докторантів та молодих вчених
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Онлайн-семінар «Важкі метали у навколишньому  
середовищі: екотехнологічні аспекти захисту»

13 квітня 2021 року відбувся міжуніверситетський  
науково-практичний онлайн-семінар для закладів вищої 
освіти Львова на тему «Важкі метали у навколишньому сере-
довищі: екотехнологічні аспекти захисту» (проєкт Львівсь-
кого НАУ на базі платформи «Zoom») за участю студентів 
факультету агротехнологій і екології Львівського НАУ,  
інших факультетів Львівського НАУ (членів гуртків «Хімія  
та технології», «Екологія»), а також студентів з інших закла- 
дів вищої освіти Львова (ЛНУ ім. Івана Франка, НУ «Львівсь-
ка політехніка», ЛНУ ветеринарної медицини та біотех-
нологій імені С. Ґжицького, ЛНМУ ім. Д. Галицького та  
ЛДУ безпеки життєдіяльності). До роботи семінару долучи-
лися наукові керівники студентської молоді та інші викладачі 

ЗВО Львова (кафедри екології Львівського НАУ, кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка, кафедри екології 
та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку імені В. Чорновола НУ «Львівська політех-
ніка», кафедри біологічної та загальної хімії ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького, 
кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності).

З привітальним словом до учасників звернувся завідувач кафедри екології Львівського НАУ, к.б.н., доцент  
Петро Романович Хірівський, підкресливши важливість таких проєктів для покращення якості освітнього 
процесу здобувачів освіти. До обговорення долучилися доценти кафедри: О.Т. Мазурак, І.Є. Соловодзінська,  
Г.Ю. Уйгелій, М.Я. Іванків та інші. Доцент кафедри біологічної та загальної хімії ЛНУ ветеринарної медицини  
та біотехнологій ім. С. Ґжицького Я.С. Ваврисевич відмітила актуальність, гарну організацію науково-прак- 
тичного семінару та креативність доповідей студентів-дослідників, а також висловила бажання й надалі  
бути учасником таких проєктів.

Студенти ознайомили присутніх із науково-практичними аспектами захисту навколишнього середовища від 
впливу важких металів, зокрема еколого-технологічними методами та засобами сучасної інженерії, особливостя-
ми та напрямками їх впровадження в Україні та світі.

Студенти продемонстрували цікаві та актуальні результати наукових досліджень в хімічній, екологічній, тех-
нологічній, біологічній та медичній галузях у вигляді доповідей та презентацій. 

Найкращі доповіді студентів були відзначені іменними сертифікатами.
Мар’яна Іванків,

доцент кафедри екології

ЛНАУ став ліцензійним  
користувачем програмного  

забезпечення Siemens Digital Industries Software
На факультеті механіки та енергетики Львівського НАУ формуються передумо-

ви до створення потужного навчально-практичного центру з підготовки та пере-
підготовки фахівців у сфері галузевого машинобудування. Черговим дієвим захо-
дом у цьому плані є отримання ліцензії на програмне забезпечення Siemens Digital 
Industries Software, використання якого дозволяє впровадити в навчальний процес 
останні програмні продукти, розроблені всесвітньо відомою компанією Siemens.

Отримання ліцензії стало можливим завдяки участі Львівського НАУ в оголоше-
ному компанією Siemens конкурсі грантових проєктів на отримання програмного 
забезпечення. Такий проєкт був підготовлений і успішно захищений доцентом ка-
федри машинобудування І.Г. Стукальцем. В результаті цього університет став ліцен-
зійним користувачем програмного забезпечення Siemens Digital Industries Software в 
кількості 25 місць.

Степан Ковалишин,
в.о. декана факультету механіки та енергетики
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Великодній обід для бідних та безхатченків
Люди, які через різні життєві обставини не мали можливості 

відчути пасхальну атмосферу у родинному колі, завдяки бла-
годійникам з Львівського національного аграрного університету 
змогли покуштувати традиційні великодні страви та пригостити-
ся святковим обідом. 

4 травня працівники Львівського НАУ на вул. Богдана  
Хмельницького 189Б у м. Львові здійснили «Великодню гостину» 
для понад 100 осіб.

Дякуємо працівникам Львівського національного аграрного 
університету, жителям м. Дубляни, жителям с. Завадів за щедрі  
та смачні пожертви для бідних, а саме: паски, м’ясні вироби,  
крашанки та писанки, сир, масло, солодощі, кошти та ін.

Опісля великоднього обіду команда добровольців у складі 
керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк та капела-
на університету о. Івана Венгрина з сім’ями, пожертвувавши  
своїми вихідними днями, відвідали Монастироцький психо-
неврологічний інтернат. Там на пасхальні гостинці очікували  
близько 200 хлопців та чоловіків різного віку, які за станом  
здоров’я потребують постійного стороннього догляду, квалі- 
фікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг 

та побутового обслуговування. 
Щиро дякуємо усім, хто долучився до цієї доброї справи, тому що чужої біди не буває. Кажуть, що той, хто 

ділиться, ніколи не буде нужденним. Дай Боже, щоб Ваше добро Вам воздалося сторицею. Христос Воскрес!
Антоніна Білик,  

директор Музею Степана Бандери

Передвеликодній візит до дитячого будинку
27 квітня представники Львівського НАУ у складі 

керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, 
проректора з навчально-виховної роботи Юрія Дуб-
невича, капелана університету о. Івана Венгрина та 
директора Музею Степана Бандери Антоніни Білик  
побували у Жовківському навчально-реабілітаційному 
центрі І-III ступенів «Злагода».

Це заклад, у якому здобувають повну загальну серед-
ню освіту діти з вадами слуху, з порушеннями мовлен-
ня, з порушеннями у розумовому розвитку та іншими 
особливими освітніми потребами.

У реабілітаційному центрі для дітей, які мають вади 
слуху, облаштовуються спеціальні класи, в яких необ-
хідно встановити телевізори, на які центр не мав коштів. 
Тому Львівський національний аграрний університет 
завдяки щедрим пожертвам викладачів та працівників 
придбав телевізор і подарував його реабілітаційному центру. Вихованці центру надзвичайно зраділи подарунку 
і щиро дякували жестовою мовою. Ми також неймовірно раді, що нам вдалося поспілкуватися з цими чудовими 
дітьми та подарувати їм хоч трохи щастя.

Також було передано одяг та взуття для школярів, печиво та круасани, мийні засоби, крупи та борошно.
Особливу подяку висловлюємо компанії «БЕРТА груп» та мережі магазинів «Близенько», які пожертвували ба-

гато коробок з печивом, вафлями та круасанами, крупами та макаронами, цукром та борошном, олію, сіль, чай та 
каву. Також ними було передано засоби для миття підлоги, шампуні, мило, порошок для прання та багато іншого. 

Низький уклін людям, які не є байдужими, людям з великої літери, для яких піклування про знедолених є пер-
шочерговим завданням. Здоров’я Вам, терпіння та наснаги. Хай Господь Бог сторицею віддячить за Ваше розумін-
ня, підтримку і за частинку душі, подаровану потребуючим.

Інформаційний відділ
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Вітаємо творчі колективи ЛНАУ з  
підтвердженням звання «Народний  

аматорський колектив профспілок України» 
22 квітня 2021 року колективам Львівського національного 

аграрного університету було підтверджено звання народних за 
значні досягнення у розвитку народної творчості, багаторічну плід-
ну роботу зі збереження та популяризації духовних та культурних 
цінностей українського народу та високу виконавську майстерність. 
Атестація колективів проходила в онлайн-режимі. Атестаційна 
комісія у складі голови Львівської обласної організації профспілки 
працівників культури України М. Підгурського (голови атестацій-
ної комісії), голови Об’єднання профспілок Львівщини Р. Дацка,  
головного інспектора з питань культурно-просвітницької роботи 
ОПЛ Л. Акімової високо оцінила творчий рівень художніх колек-
тивів ЛНАУ.

Звання «Народний аматорський колектив профспілок України» 
було підтверджено таким колективам Львівського національного 
аграрного університету:

- Хоровій капелі «Джерела Розточчя» (керівник Христина  
Венгрин);

- Капелі бандуристів (керівник Марія Мисько);
- Ансамблю народних інструментів «Троїсті музики» (керівник 

Марта Мурська);
- Камерному хору «Бужани» (керівник Христина Венгрин); 
- Ансамблю народного танцю «Первоцвіт» (керівник Андрій  

Дендюк); 
- Дівочому вокально-інструментальному ансамблю «Берегиня» (керівник Марія Мисько);
- Духовому оркестру (керівник Марта Мурська).
Народні колективи висловлюють велику подяку ректору ЛНАУ, академіку НААНУ В.В. Снітинському, прорек-

тору з навчально-виховної роботи Ю.В. Дубневичу, а також керівникам колективів за активну підтримку в підго-
товці до акредитації та за можливість розвивати свої здібності й таланти у стінах ЛНАУ.

Відділ з організації навчально-виховної роботи студентів

160-ті роковини від дня смерті Великого Кобзаря
9-10 березня 2021 р. кафедра гуманітарної освіти  

організувала та провела тематичні бесіди з нагоди  
відзначення 207-ї річниці від дня народження та вшану-
вання 160-х роковин від дня смерті Великого Кобзаря.

10 березня відбувся флешмоб «Крилате Шевченкове 
слово та сучасна Україна», в якому взяли участь студен-
ти факультету агротехнологій і екології, факультету бу-
дівництва та архітектури та економічного факультету. 
Розпочала захід в.о. доц., к.філол.н. Анжела Куза, яка 
нагадала студентам, що пророче слово Кобзаря лунало 
у найважливіші, переломні моменти української історії 
і сьогодні залишається одним із важливих чинників на-
шого націє- та державотворення. Шевченкову поезію 
читали Христина Вихопень (Марк-11), Олександра Кривошеєнко (Зр-11), Вікторія Лизун (Мев-11), Юлія Бойко 
(Марк-11), Юліана Головкевич (Мев-11), Юлія Гошко (Фін-11), Христина Максим’як (Фін-11), Олег Лабай (Фін-11), 
Наталія Радей (Еко-12), Назар Гармадій (Тз-11), Богдан Жеребецький (Еко-12), Вікторія Старша (Арх-21), а пісню 
на слова Т. Шевченка «Така її доля» виконала Ангеліна Війтович (Тз-11).

Щиро дякуємо усім учасникам урочистості!
Кафедра гуманітарної освіти
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Два срібла та дві бронзи на  
Чемпіонаті Львівської області  

з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років
9-10 березня 2021 року студенти Львівського  

національного аграрного університету взяли участь  
у Чемпіонаті Львівської області з вільної боротьби.

Учасниками змагань були вихованці дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл, спортивних клубів, спортивних 
клубів навчальних закладів та фізкультурно-спортив-
них товариств.

Призерами стали:
Віталій Гринюк (Буд-31) – II місце у ваговій категорії 

125 кг;
Ярослав Безуглий (Аін-13Сп) – II місце у ваговій  

категорії 79 кг;
Любомир Головчанський (Ат-21) – III місце у ваговій 

категорії 74 кг;
Володимир Магомета (Аін-14Сп) – III місце у ваговій категорії 70 кг.

Вітаємо Олександра Литвина зі встановленням 
нового рекорду

Ректорат, професорсько-викладацький склад, пра-
цівники, аспіранти та студенти Львівського національ- 
ного аграрного університету вітають Олександра  
Литвина, студента землевпорядного факультету  
(група Зв-51), з підтвердженням раніше встанов- 
леного ним рекорду Гіннеса з віджимання на бру- 
сах з додатковою вагою 40 фунтів (18,5 кг) за 1 хвили- 
ну.

Олександра надихнула можливість стати найкращим 
у чомусь, він зумів зосередитись на цій вправі впродовж 
тривалого часу під час навчання в університеті.

З результатом 87 віджимань на брусах Олександру 
Литвину вдалося перевершити попередній рекорд на  
16 повторень, що підтверджено записом в Книзі  
рекордів Гіннеса.

Рекорд Гіннеса встановлено в м. Львові (Україна) 10 жовтня 2020 року.

Вітаємо переможця Чемпіонату 
України з армспорту

В м. Полтаві 2-3 квітня 2021 року відбувся Чемпіонат України з армспорту серед 
молоді до 21 року.

Студент I курсу групи Еко-13Сп факультету агротехнологій і екології Гордій  
Бабій у ваговій категорії 85 кг став бронзовим призером в боротьбі на праву руку,  
а в змаганнях на ліву руку виборов 5-те місце.

Вітаємо спортсмена та тренерський склад кафедри фізичного виховання.

Кафедра фізичного виховання
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XI Чемпіонат України з пауерліфтингу 
за версією WPA

3-4 квітня 2021 року в м. Луцьку в спортивно-розважальному комплексі «Адреналін» 
відбулися спортивні змагання XI Чемпіонату України з пауерліфтингу та з окремих вправ 
за версією WPA.

Студент II курсу економічного факультету Віктор Решенін, майстер спорту міжна-
родного класу з пауерліфтингу за версією WPA, у ваговій категорії до 82,5 кг (власна вага 
спортсмена 76 кг) став чемпіоном України в жимі лежачи з результатом 170 кг, в 
підйомі на біцепс отримав перемогу з результатом 76 кг, а також переміг у вправі багато-
повторний жим з вагою штанги 150 кг з результатом 10 повторень.

Студент ЛНАУ став 
чемпіоном світу 
з пауерліфтингу 

14-18 квітня 2021 року в м. Паб’яніце (Польща) від-
бувся Чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією WPA.

Студент II курсу економічного факультету Віктор 
Решенін, майстер спорту міжнародного класу з пауер-
ліфтингу, отримав особисте запрошення та взяв участь 
у Чемпіонаті світу з пауерліфтингу.

Виступаючи у двоборстві (жим лежачи + станова 
тяга) у ваговій категорії до 82,5 кг, В. Решенін став чем-
піоном світу з результатом в сумі двоборства 370 кг 
(жим лежачи 180 кг + станова тяга 190 кг).

Вітаємо переможців першості 
з баскетболу серед факультетів ЛНАУ 
Завершилась першість з баскетболу серед 

факультетів ЛНАУ. Протягом трьох тиж-
нів команди боролися за звання чемпіонів 
університету. В нелегкій боротьбі перемогу 
здобула команда економічного факультету, 
не програвши жодного поєдинку. Друге міс-
це посіла команда факультету будівництва 
та архітектури, третю сходинку виборола 
команда факультету агротехнологій і еколо-
гії.

Проректор з навчально-виховної ро-
боти  Ю.В. Дубневич і декани факультетів 
нагородили чемпіонів і призерів змагань 
кубком, медалями та грамотами.

Вітаємо спортсменів та тренерський 
склад кафедри.

Кафедра фізичного виховання


