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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
28-30 вересня 2015 року у Варшавському університеті наук про життя (Поль-

ща) відбувся загальний з’їзд Вишеградської Асоціації університетів, у якому взяли 
участь 40 представників з 20 університетів-членів Вишеградської групи з 10 країн. 
Серед учасників з’їзду також були делегати від Львівського національного аграрного 
університету на чолі з ректором ЛНАУ, академіком НААНУ В.В. Снітинським.

Загальні збори відкрили спільно Президент Вишеградської асоціації університетів 
професор Петер Белік та професор Казімєж Банасік, заступник ректора Варшавського 
університету наук про життя. На Загальних зборах був представлений річний звіт, за-
тверджений план заходів на 2016 рік та розглянуті заявки університетів-кандидатів 
на вступ до Вишеградської асоціації університетів. За рішенням Загальних зборів до 
асоціації були прийняті 4 університети, серед яких один український, а саме – Умансь-
кий національний університет садівництва.

Також був обраний віце-президент Асоціації, яким став проф. Януш Жмія 
(Краківський сільськогосподарський університет, Польща), та нові члени виконавчо-
го комітету.

Президія Вишеградської асоціації університетів висловлює подяку Варшавсько-
му університету наук про життя за бездоганну організацію заходу та всім учасникам 
З’їзду за плідну працю.

Ольга Іщенко, завідувач відділу міжнародних зв’язків

Загальний  з’ їзд 
Вишеградської асоціації університетів 



2 жовтень 2015

27 жовтня 2015 р. до ЛНАУ прибула з офіційним візитом 
делегація  Посольства Французької Республіки в Україні. 
У складі делегації були Надзвичайна і Повноважна Посол 
Французької Республіки в Україні п. Ізабель Дюмон, Радник 
з питань культури та співробітництва і директор Французь-
кого Інституту в Україні п. Паскаль Сліванскі, прес-аташе 
Посольства Французької Республіки п. Орелі Базен, а також 
Почесний консул Французької Республіки у Львові п. Данило 
Ярема.

Метою візиту було ознайомлення з Львівським 
національним аграрним  університетом та обговорення 
напрямків подальшої співпраці. Варто зауважити, що наш 
університет є першим вищим навчальним закладом, який 
відвідала п. Дюмон після призначення її на посаду посла.

В ході візиту відбулася зустріч з керівництвом університету 
на чолі з ректором ЛНАУ, академіком НААН України Воло-
димиром Снітинським. Ректор ознайомив гостей з історією, 
структурою, основними напрямками наукової та освітньої 
діяльності університету, а також з основними етапами та ре-
зультатами співпраці з французькими навчальними заклада-
ми.

Пані посол відзначила значний потенціал аграрного секто-
ра України в Європі та велику роль університету у  підготовці 
фахівців цієї галузі. Ізабель Дюмон також високо оцінила 
співпрацю ЛНАУ з університетами Франції, зокрема з AgroSup 
Dijon, і схвально відгукнулась про вивчення другої іноземної 
(французької) мови в нашому університеті.

В ході дискусії було обговорено основні напрямки поглибленого співробітництва, а саме:
•	розробку механізмів отримання подвійного диплома з французькими навчальним закладами;
•	модернізацію навчальних планів із врахуванням французького досвіду;
•	 вдосконалення практичної підготовки за магістерськими програмами;
•	 допомогу у забезпеченні навчально-методичними матеріалами для вивчення французької мови.

Французька сторона висловила свою зацікавленість в отриманні інформації щодо результатів та проблем, 
які виникають в ході співпраці, та гарантувала підтримку посольства Франції в Україні для реалізації намічених 
кроків.

Для поглиблення та деталізації програм співпраці передбачається робочий візит радника з питань культури 
та співробітництва, директора Французького Інституту в Україні п. Паскаля Сліванські до нашого університету.

Навчальна частина

Делегація Посольства Французької Республіки 
відвідала ЛНАУ 
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«Якщо світ став кращим після того, 
як Ви жили, то Ви насправді стали успішним». 

Керол Бейлі
22 жовтня 2015 року на кафедрі фінансів і креди-

ту відбулася перша зустріч у рамках нового проекту 
Goodexperience. Даний проект створений за сприяння 
організації «Idea-together», «Вуличного університету» і 
кафедри фінансів і кредиту Львівського національного 
аграрного університету. Запрошений гість – колишній 
віце-президент компанії «Motorola» Керол Бейлі (США), 
автор багатьох праць та відомий в світі бізнесмен. Ке-
рол Бейлі поділився власним досвідом та розповів про 
можливість досягнення успіху в сучасних політичних 
і економічних реаліях. З 1996 р. він проводить 
мотиваційні лекції в багатьох університетах, а також 
виступає перед різними аудиторіями. Зокрема, його 
неодноразово запрошували на проведення зустрічей в 
Україні, Австралії, Молдові, Латвії, Естонії, Фінляндії, 
Японії, країнах Центральної і Південної Америки. 

Захід є черговою лекцією, яка проводиться на кафедрі 
фінансів і кредиту за участі відомих авторитетних осіб. 
Лектор – гість зі США, тож лекція була англійською мо-
вою. На зустріч прийшло близько ста слухачів – крім 
студентів ЛНАУ, на лекції були присутні й студенти з 
інших ВНЗ. 

Розпочала зустріч завідувач кафедри фінансів і кре-
диту Ольга В’ячеславівна Шолудько, яка зосередила 
увагу присутніх на майбутньому України, адже саме 
студентській молоді продовжувати шлях економічних 
реформ. Сьогодні увага всього світу прикута до України. 
Це нелегкий виклик, але й унікальна можливість для 
історичних змін. Ольга В’ячеславівна запевнила, що 
кафедра має в арсеналі достатньо напрацювань і по-
тужний науково-педагогічний потенціал для того, щоб 
допомогти своїм студентам в отриманні відповідних 
освітніх послуг, які б передували європейському досвіду, 
а спеціальність «Фінанси» і надалі посідає провідне 
місце у нашому навчальному закладі. Представляючи 
Керола Бейлі, завідувач кафедри запевнила, що під час 
зустрічі з відомим лектором студенти зможуть отрима-
ти досвід провідного менеджера в управлінні фінансами 
та освоїти виведену ним «формулу успіху». 

Керол Бейлі розповів про своє бажання самовдоско-
налюватися й бути освіченим, історію складного пра-
цевлаштування на роботу в компанію Motorola, в якій 
працював національним менеджером з маркетингу з 
відповідальністю за прибутки і витрати компанії. Після 
20 років роботи в компанії «Motorola» Керол Бейлі став 
кризовим менеджером для 4 інших компаній, допо-
магаючи в реструктуризації і виведенні зі збиткового 

стану до прибуткового (віце-президент з операцій в 
компанії V&G Enterprises, Inc., в компанії TM Analitic, 
Inc., директор з маркетингу та розвитку в Admiral 
Overseas Corporation, директор з операцій страхування 
в Independent Dealer Services, Inc.). На лекції студенти 
дізналися, як вивести підприємство з кризового стану, 
як миттєво реагувати на ситуацію, наскільки важливе 
позитивне мислення, коли втілюєш ідею в життя, як бу-
дувати свій шлях успіху молодому фінансисту. 

Керол Бейлі завершив свій виступ такими словами: 
«Немає особливих людей. Є тільки ті, що працюють над 
собою, і ті, що лінуються». Слова вдячності відомому 
лектору на англійській мові висловила кандидат 
економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Мар’яна Мирославівна Богач.

Зустрічі з відомими лекторами сприяють 
підвищенню рівня фінансової грамотності молодого 
покоління, формуванню в них навичок, необхідних 
для планування їх фінансового майбутнього, вчать  
креативно мислити і приймати правильні рішення у 
складних фінансових ситуаціях. 

Руслана Содома, к.е.н., ст. викладач

Лекція екс-віце-президента компанії «Motorola» 
Керола Бейлі на тему: «Управління фінансами – 

шлях до успіху»
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12 жовтня в актовій залі ЛНАУ відбувся концерт 
патріотичної пісні, слова і танцю «За Україну, за її 
волю», присвячений мужнім захисникам Вітчизни.

У вступному слові «Українська військова звитяга в 
історії та сьогоденні» доцент кафедри українознавства 
І.В. Баран розповів про звитяжні традиції українського 
війська, які і сьогодні є дороговказом для боротьби за 
волю й незалежність України. День Захисника України – 
це свято усіх тих, хто боровся і творив нашу державу 
починаючи від давніх часів до сьогодення. Іловайський 
котел, Донецький аеродром, Мар'їнка, Широкіно, 
Маріуполь – це вже сторінки сучасності, які закарбува-
ли мужність, відвагу та велику любов до України бійців 
АТО. Львівський національний аграрний університет 
гордиться своїми героями – студентами, викладачами 
та працівниками, які захищали і сьогодні захищають 
кордони України: І. Флисом (доц. кафедри машино-
будування), О. Грегом (викладач кафедри іноземних 
мов), О. Дубовим (магістр факультету агротехнологій 
та екології), В. Пелишем (студент землевпорядного 
факультету), Р. Новосадом (начальник відділу охо-
рони), О. Рисем (студент факультету будівництва та 
архітектури), Н. Дудою та Ю. Пелещаком (студенти фа-
культету механіки та енергетики).

Концертну програму розпочала Народна хорова ка-

За Україну, за її волю…
пела «Джерела Розточчя» (керівник М. Дребот) гімном 
січових стрільців «Ой у лузі червона калина» та пов-
станською піснею «Йшли селом, йшли селом партиза-
ни». Шану загиблим героям у пісні «Чуєш, брате мій»  
(сл. Б. Лепкого, муз. Л. Лепкого) віддали учасники На-
родного камерного хору «Бужани» (керівник М. Манд-
зак). Патріотичні пісні линули у виконанні Андрія 
Висоцького та Миколи Фаєвича, студентів землев-
порядного факультету («Стрілецький романс», «Ой 
там у лузі, при дорозі»), Михайла Іващенка, студента 
економічного факультету («До українців»), Христи-
ни Стецюк, студентки факультету агротехнологій та 
екології («Моя Україна»). Марш «Симон Петлюра» ви-
конав Народний ансамбль «Троїсті музики» (керівник 
С. Вус).

Авторську пісню «За волю України» (сл. і муз. Сергія 
Хамця) подарували глядачеві учасники вокально-
інструментального ансамблю «Вище неба», переможці 
ХVII Молодіжного фестивалю української патріотичної 
пісні «Бабине літо». 

Усіх глядачів вразили хореографічні номери у 
виконанні Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» 
(керівник П. Харісов, балетмейстер – В. Юрків). Сим-
волом козацької звитяги та дівочої краси став танець 
«Гопак» у постановці Заслуженого працівника культури 
України, керівника колективу Побєди Харісова.

Поезія «Молюсь за тебе, Україно», яку майстерно 
прочитала ведуча концерту Віра Проць, студентка фа-
культету механіки та енергетики, не залишила байду-
жим жодне серце.

До студентів і викладачів звернувся капелан 
університету о. Іван, який закликав до спільної молит-
ви за мир і єдність в Україні. Концерт завершився ду-
ховним гімном «Боже, великий, єдиний».

На боці захисників України – Бог, любов і рідна зем-
ля, тому ми переможемо!

Оксана Качмар,
керівник підрозділу

з організації виховної роботи студентів
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24-25 вересня 2015р. на базі Одеського державного 
аграрного університету відбулося засідання Об’єднаної 
ради студентського самоврядування (ОРСС) аграрних 
університетів України. На засідання були відряджені 
голова студентської самоврядної організації «Основа» 
Львівського національного аграрного університету 
Олена Голіян та заступник голови Андрій Кріцький. 
Засідання тривало два дні, програма роботи була дуже 
насичена і цікава.

Під час засідань Об’єднаної ради розглядалися пи-
тання щодо проведення заходів на 2015–2016 роки, 
в тому числі проведення щорічного конкурсу «Кра-
щий студент року» серед аграрних ВНЗ України, про-

Засідання Об’єднаної ради 
студентського самоврядування

ведення конкурсу фото- та відеоробіт «Аграрієм бути 
модно», проведення аграрної ліги ВНЗ України, прове-
дення щорічного фестивалю «День здоров’я». Також у 
перший день роботи ради розглядався Закон України 
«Про вищу освіту», зокрема ст. 40 «Студентське самов-
рядування», відбувалася профорієнтаційна робота ЗМІ 
органів студентського самоврядування та налагоджу-
валися зв’язки і співпраця з органами студентського 
самоврядування та молодіжними організаціями інших 
навчальних закладів України.

У другий день відбувся круглий стіл на тему «Роль, 
значення та завдання органів студентського самовря-
дування з врахуванням змін до ЗУ «Про вищу освіту», 
на якому представники університетів могли подиску-
тувати щодо цього закону та органів студентського 
самоврядування загалом. В післяобідній час прово-
дилася Школа органів студентського самоврядування 
ОРСС аграрних ВНЗ України. Студентські лідери мали 
змогу побувати на таких тренінгах, як лідерство, тайм-
менеджмент, проектний менеджмент, стресостійкість, 
конфліктологія та team-building.

Присутні члени Об’єднаної ради ділилися досвідом 
роботи своїх органів студентського самоврядування і 
презентували свою роботу на одеському телебаченні.

Олена Голіян, голова ССО «Основа»

Навіть не усім фахівцям відомо, що Львів – 
батьківщина відомого економіста Людвіга фон Мізеса. 
Творчий доробок Мізеса та його учнів, найяскравіший 
серед яких – Нобелівський лауреат Фрідріх фон Гаєк, 
наскрізь пронизаний ідеєю економічного лібералізму 
та раціональності в господарському житті. Фактично 
Л. Мізес заклав основи так званої австрійської школи 
політичної економії. Він був непримиренним критиком 
соціалістичної планової економіки та економічного 
конструктивізму.

Науковці Львова відроджують не лише пам’ять про 
відомого львів’янина, але також намагаються поширю-
вати у суспільстві, наскрізь пронизаному популізмом, 
ідеї економічного лібералізму та раціональності. 
Тому 1-3 жовтня вже втретє у Львові проводить-
ся конференція з серії «Людвіґ фон Мізес і сучасні 
суспільства». Ідея конференції та її організаційний 
задум належить кафедрі політичних наук і філософії 
ЛРІДУ НАДУ. Цьогорічна міжнародна конференція 
мала назву «Лібералізм, посткомунізм і реформи».

До участі у заході запрошені науковці з України, Спо-
лучених Штатів Америки, Австрії, Словенії та Бельгії. 
У роботі конференції також взяв участь завідувач ка-

федри права і підприємництва ЛНАУ проф. Юрій 
Губені. Як відомо, Ю. Губені є переконаним прихильни-
ком економічного лібералізму, в тому числі в аграрній 
політиці та практиці. Тому його доповідь та яскрава 
презентація «Економічний лібералізм vs Патерналізм: 
пошук в аграрних трансформаціях постсоціалістич-
ного типу» викликали значне зацікавлення та диску-
сію. Учасники конференції відзначили особливу роль 
економічного лібералізму в побудові раціональної та 
ефективної економіки.

Петро Оліщук, к.е.н., в.о. доцента

ІII Міжнародна конференція «Людвіґ фон Мізес і 
сучасні суспільства»
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21-22 жовтня 2015 року у Львівському національ-
ному аграрному університеті проходив фестиваль-
конкурс художньої творчості студентів «Нові таланти 
університету – 2015». Цей захід традиційно організовує 
та проводить студентська самоврядна організація 
«Основа» та підрозділ з організації виховної роботи 
студентів.

Оцінювало творчі виступи журі у складі: керівника 
підрозділу з організації виховної роботи студентів 
Оксани Качмар; керівників Народної хорової ка-
пели «Джерела Розточчя» Марії Мандзак та Марії 
Дребот; балетмейстера Народного ансамблю тан-
цю «Первоцвіт» Вікторії Юрків; керівника Народно-
го ансамблю «Троїсті музики» Степана Вуса; голови 
профспілкової організації студентів та аспірантів 
університету Олега Андрушківа; голови студентської 
самоврядної організації «Основа» Олени Голіян, голів 
студентських організацій Вишнянського, Екологічного 
та Золочівського коледжів ЛНАУ – Ангеліни Квасниці, 
Наталі Ладик та Іванни Наливайко.

Кожного року ми відкриваємо нових зірок – творчих 
особистостей: музикантів, вокалістів, читців, авторів 
поезії, прози, музики. Цьогорічний конкурс ще раз 
підтвердив, що у ЛНАУ навчаються талановиті студен-
ти. 

У номінації «Вокальний жанр» (естрадний во-
кал) переможцями стали Христина Мозуль (факуль-
тет агротехнологій та екології), Христина Зозуля 
(економічний факультет), Христина Стецюк (факуль-
тет агротехнологій та екології); класичний вокал – 
Михайло Іващенко та Юрій Періг (економічний фа-
культет). У номінації «Краща студентська театральна 
мініатюра» перемогли учасники студентського театру 
факультету агротехнологій та екології Богдан Федина 
та Павло Макуха; театральний колектив землевпоряд-
ного факультету, економічного факультету. У номінації 
«КВН» – команда «Приїхали» (факультет будівництва 
та архітектури), команда факультету механіки та енер-
гетики, команда факультету агротехнологій та екології. 

Нові таланти – 2015 
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У номінації «Вокально-інструментальний ансамбль» 
кращими визнано ВІА економічного факультету, ВІА 
факультету агротехнологій та екології та ВІА «БудАрх» 
факультету будівництва та архітектури. У номінації 
«Інструментальна музика» переможцями стали Мак-
сим Правець та Назар Олійник (землевпорядний 
факультет), Руслан Потапов (факультет механіки та 
енергетики). У номінації «Хореографічний жанр» – ан-
самбль народного танцю економічного факультету, ан-
самбль танцю факультету механіки та енергетики, ан-
самбль бального танцю землевпорядного факультету. 
У номінації «Вокально-інструментальний жанр» пере-
могли Андрій Карплюк та Христина Стецюк (факуль-
тет агротехнологій та екології). У номінації «Бардівська 
пісня» – Орест Рись (факультет будівництва та 
архітектури), Богдан Драган (факультет механіки та 
енергетики), Максим Правець (землевпорядний фа-
культет). У номінації «Авторський твір» перемогу от-
римали: у жанрі  «Авторська пісня» –  Назарій Тижбір 
та ВІА (факультет механіки та енергетики), в жанрі 
«Авторська поезія» – Христина Зозуля (економічний 
факультет), в жанрі  «Авторська проза» – Ліда Лящук та 
Назар Олійник (землевпорядний факультет). Цікавими 
для глядачів стали виступи учасників у номінації 
«Оригінальний жанр»: Юрія Дмитріва, Сергія Боднар-
чука (факультет агротехнологій та екології), Анатолія 
Новікова (факультет механіки та енергетики), Едуар-
да Броварного, Андрія Бондаря та Богдана Андрюсяка 
(факультет будівництва та архітектури).

За підготовку колективу, режисуру та постановки 
виступів, творче бачення, організацію серед молодих 
талантів факультетів були нагородженні грамотами за 
кращу культурно-виховну роботу студентські декани 
п’яти факультетів: Сергій Хамець, Мар’яна Киницька, 
Андрій Кріцький,  Жанна Циганенко, Михайло Дорош.

Найважливішою перемогою «Нових талантів – 2015» 
стало те, що змагання проходило в атмосфері 
взаємодопомоги між факультетами, а основою конкур-
су стало не суперництво, а високий мистецький рівень 
номерів. Перемогли краса, праця, творчість та дружба.

Оксана Качмар,
керівник підрозділу

з організації виховної роботи студентів
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8 жовтня на спортивній базі нашого університету 
кафедра фізичного виховання провела спортивно-
військову естафету серед збірних команд факультетів. 
Перед початком змагань до учасників та вболівальників 
звернувся ректор ЛНАУ, академік НААНУ  
В.В. Снітинський, який привітав усіх присутніх з нас-
тупаючим Днем захисника України, побажав мирного 
неба, успіхів у навчанні, добрих результатів у змаган-
нях.

В підтягуванні на поперечині від кожної команди 
взяли участь п’ять осіб, серед яких один викладач. Пер-
ше місце виборола команда факультету будівництва та 
архітектури, яка в сумі підтягнулась 121 раз. Абсолют-
ний рекорд встановив студент цього факультету Бог-
дан Пушкарук, який підтягнувся 37 разів. Друге місце в 
цьому виді програми посіла команда економічного фа-
культету – 100 підтягувань, на третьому місці з резуль-
татом 96 підтягувань – команда факультету механіки та 
енергетики. Доцент факультету  механіки та енергетики 
М.О. Гошко  з результатом 20 підтягувань був кращим 
серед професорсько-викладацького складу.

В змаганнях на рукоходах кращою була команда 
факультету механіки та енергетики з результатом 54,4 
секунд. На другому місці з результатом 55,6 секунд – 
команда факультету будівництва та архітектури. Третє 
місце з результатом 57,4 секунд в команди землевпо-
рядного факультету, яка на одну десяту секунди випе-
редила економістів.

У метанні гранати перемогла команда факультету 
механіки та енергетики з загальним результатом 208,3 
метрів. Найкращі результати показали студенти цього 
факультету Є. Дутчинський та А. Чиж, які метнули гра-

нату на 50 м. На другому місці команда землевпоряд-
ного факультету з результатом 204,5 м. Учасниця цієї 
команди О. Зданевич була кращою серед студенток з 
результатом 28 м. Третє місце з результатом 193,5 м – у 
команди  економічного факультету. 

В змаганнях з транспортування потерпілого мето-
дом «крісло» перемогла команда факультету механіки 
та енергетики, на другому місці – землевпорядний 
факультет, на третьому – економічний факультет. В 
естафеті з протигазами перше місце виборола команда 
факультету агротехнологій  та екології з результатом 
57,50 секунд. На другому місці – економічний факуль-
тет (58,42 с). Третє місце у факультету будівництва та 
архітектури (59 с).

Великий інтерес серед глядачів викликали змагання 
із розбирання та збирання автомата АК-74. В основно-
му в цій дисципліні спортивно-військової естафети бра-
ли участь представники професорсько-викладацького 
складу. Переможцем став старший  викладач землевпо-
рядного факультету Я.В. Хлян з загальним результатом 
33,4 с. Друге місце у доцента економічного факультету 
І.М. Тофана – 33,5 с. На третьому місці – студент фа-
культету агротехнологій та екології Ю. Ярмолюк.

Дуже напружено проходили змагання в остан-
ньому виді спортивно-військової естафети ЛНАУ – 
«прогулянка фермера». Перше місце посіла команда 
економічного факультету з результатом 27,29 с. Лише 
одну соту секунди їм поступилась команда факультету 
механіки та енергетики – 27,30 с. На третьому місці – 
команда факультету будівництва та архітектури з ре-
зультатом 28,12 секунд.

Команди переможці та призери з видів спортивно-
військової естафети отримали дипломи, медалі та куб-
ки з рук голови профкому ЛНАУ, доцента Р.А. Шмига, 
який був  головним ініціатором цих змагань.

Загальне третє місце отримала команда землевпо-
рядного факультету, на другому місці – збірна команда 
економічного факультету. Перше місце та перехідний 
кубок чемпіона спортивно-військової естафети  
ЛНАУ–2015 отримала команда факультету механіки  
та енергетики.

Андрій Шандор, 
завідувач кафедри фізичної культури

Спортивно-військова естафета ЛНАУ–2015
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30 вересня 2015 року студенти гуртка «Овочівник» 
факультету агротехнологій та екології під керівництвом 
к.с-г.н., доцента І.В. Дидіва та к.с-г.н., в.о. доцента 
О.Й. Дидів відвідали одне з передових господарств 
Львівщини ПП «Агрофірма «Дзвони» (Перемишлянсь-
кий р-н), на базі якого проходив навчально-практич-
ний семінар на тему: «Сучасні технології вирощування 
овочевих культур із використанням крапельного зро-
шення в Західному регіоні України».

Директор господарства Зіновій Дмитрович Макси-
мишин розповів учасникам семінару, що ПП «Агрофірма 
«Дзвони» обробляє понад 5000 га землі. Основну площу 
цих земель займають зернові та зернобобові культури, 
а також овочеві культури та суниця. Зіновій Дмитрович 
також поділився зі студентами нашого університету 
історією створення та перспективами розвитку госпо-
дарства. 

Далі учасники семінару змогли реально побачи-
ти масштаби вирощування моркви (10 га), столового 
буряка (15 га), різних видів капусти (100 га). Вперше 
цього року господарство розпочало вирощувати селе-
ру коренеплідну на площі 0,5 га. Провідний агроном 
агрофірми «Дзвони» Ярослав Ярославович Бап (випуск-
ник ЛНАУ 2008 р.) вперше в умовах Західного регіону 
України продемонстрував для всіх присутніх краплин-
не зрошення на пекінській капусті, броколі, кольрабі та 
цвітній капусті. Він також охарактеризував біологічні 
особливості овочевих культур та комплекс агрозаходів 
для одержання стабільно високого врожаю овочів у 
відкритому ґрунті (зокрема, вибір ділянки для кожно-
го сорту та гібриду, підготовку ґрунту, рекомендовані 
добрива та норми їх внесення, способи вирощування 
розсади, засоби захисту рослин від шкідників і хвороб).

Учасники семінару мали можливість ознайо-
митися з різним сортиментом пізньої білоголової, 
червоноголової, пекінської, савойської капусти для 
тривалого зберігання (6-8 міс.) із різних провідних 
фірм (Syngenta, Monsanto, Bayer, Zagera). 

Також студенти могли оцінити переваги і недоліки 
різних способів вирощування капусти – як розсадно-

Овочівництво – теорія і практика
го, так і безрозсадного. Так, прямий посів капусти саме 
в цьому екстремальному році цілком і повністю себе  
виправдав.

Студенти також мали можливість провести 
дегустаційну оцінку гібридів моркви (Берлін F1, Вул-
кан F1), столового буряка (Боро F1) пекінської капусти 
(Білко F1) та кольрабі (Козак F1).

Ще одним пізнавальним і приємним моментом для 
присутніх семінару було відвідування сучасних автома-
тизованих і комп’ютеризованих овочесховищ і зернос-
ховищ європейського зразка, де всі процеси зберігання 
регулюються програмами для кожного виду овочевої 
продукції. Таке сховище відкриває перед господарст-
вом нові можливості – це і змога продовжити термін 
реалізації продукції, і продати її за вищою ціною у «не-
сезонний період».

У «Агрофірмі «Дзвони» на сьогоднішній день також 
діє розвинута логістична система європейського зраз-
ка, принцип якої «Від поля – до столу споживача». 

Студентам гуртка «Овочівник», як майбутнім 
спеціалістам-овочівникам, було надзвичайно корис-
но, цікаво і приємно відвідати «Агрофірму «Дзво-
ни», оскільки організатори дуже вміло та на висо-
кому професійному рівні змогли донести важливу 
інформацію, наголосивши на окремих технологічних 
особливостях вирощування овочевої продукції.

На завершення семінару к.с-г.н., доцент І.В. Дидів 
процитував відомого давньогрецького філософа 
Арістотеля: «Той, хто має практику та досвід, досягає 
більшого, аніж той, хто володіє теоретичними знання-
ми», – і зауважив, що ми в кінцевому результаті повинні 
поєднувати теорію з практикою.

Студенти ЛНАУ і викладачі, які взяли участь у нав-
чально-практичному семінарі, висловлюють щиру  
подяку генеральному директору ТзОВ «Рілля України» 
Роману Романовичу Семераку за фінансування поїздки, 
а також директору ПП «Агрофірми «Дзвони» Зіновію 
Дмитровичу Максимишину за унікальну можливість 
ознайомитися із сучасними технологіями вирощування 
та зберігання овочевих культур.

Ігор Дидів, к.с-г.н., доцент
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«Працюй, зберігай, примножуй», – під таким гас-
лом 29 вересня 2015 року у Львівському національному 
театрі опери і балету ім. С. Крушельницької пройшов 
благодійний концерт «Аукціон надій». Організаторами 
та учасниками цього заходу стали три навчальні за-
клади Львова – Університет банківської справи НБУ, 
Університет «Львівська політехніка», Львівський 
національний агарний університет. Акція була спрямо-
вана на реконструкцію скульптурної групи Леонардо 
Марконі «Рільництво. Ощадність. Промисловість», яка 
встановлена на будівлі Музею етнографії та художнього 
промислу Інституту народознавства НАН України (ко-
лишня будівля Галицької ощадної каси – найстарішої з 
усіх галицьких кредитних установ). Скульптура втілює 
уміння заощаджувати, ділитися і берегти, працювати 
і правильно розподіляти плоди своєї праці як основу 
добробуту, і символізує економічне процвітання Гали-
чини. 

Красу, мистецтво і талант на величній сцені 
Львівського національного театру опери і балету  
ім. С. Крушельницької глядачеві подарували кращі 
колективи Львівського НАУ: Народна хорова ка-
пела «Джерела Розточчя» (керівники – Марія Дре-
бот та Марія Мандзак), Народний ансамбль танцю 

Аукціон надій
«Первоцвіт» (керівник – Заслужений працівник куль-
тури України Побєда Харісов, балетмейстер – Вікторія 
Юрків), дівочий вокально-інструментальний ансамбль 
«Берегиня» (керівник – Заслужений працівник культу-
ри України Іван Качкевич). Одним із солістів фінальної 
пісні «Від Бога» на музику Ігоря Білозіра став Сергій 
Нікіфоряк, асистент кафедри будівельних конструкцій.

Незабутніми залишилися слова представників ви-
щих навчальних закладів, звернені до усієї небайдужої 
громадськості Львова. Від ЛНАУ виступила голова 
ССО «Основа» Олена Голіян, яка закликала у такий 
складний час не бути байдужими до благодійних справ, 
які спрямовані на збереження пам’яток архітектури 
Львова.

Щира подяка ректору Львівського НАУ, академіку 
НААН України та Академії вищої школи України, про-
фесору, доктору біологічних наук В.В. Снітинському, 
усім викладачам, студентам та ССО «Основа», 
профспілковим організаціям ЛНАУ та їхнім голо-
вам Р. Шмигу та О. Андрушківу за активну участь у 
благодійному заході «Аукціон надій».

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

Тиждень патріотизму, слави і звитяг Української  
армії у Львівському національному аграрно-
му університеті розпочався 12 жовтня 2015 року 
патріотичним  флешмобом «Моя армія», приуроче-
ним до Дня захисника України. Захід організувала 

профспілкова організація студентів та аспірантів. Усіх 
учасників цієї акції профкомівці привітали із героїчним 
святом і вручили флаєри із символікою «Україна понад 
усе!». Кожен зміг висловити власну позицію і ставлен-
ня до сучасної армії України, а також докластися до 
волонтерської акції на допомогу пораненим бійцям 
АТО. Було зібрано понад 2000 гривень, які будуть 
передані нашим героям у госпіталі. 

Профком студентів та аспірантів висловлює щиру 
подяку усім учасникам благочинного флешмобу, який 
засвідчив, що для перемоги синам України потрібен 
надійний тил і міцна підтримка.

Зі святом, мужні захисники України!
Олег Андрушків,

голова Первинної профспілкової організації 
студентів та аспірантів 

Флешмоб «Моя армія»
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26 вересня 2015 року ХVII Молодіжний фестиваль 
української пісні «Бабине літо» зібрав студентську мо-
лодь із багатьох ВНЗ та коледжів Львівщини. У прог-
раму цьогорічного «Бабиного літа» включено пісні на 
духовно-патріотичну тематику з нагоди відзначення 
150-річчя з дня народження Митрополита Андрея 
Шептицького та 200-ї річниці з дня народження автора 
музики Гімну України о. Михайла Вербицького.

Усіх присутніх, гостей і членів компетентного журі 
вразила своєю творчістю, талановитим виконан-
ням пісень, побудовою виступу команда «Агростар» 
Львівського національного аграрного університету. 
За умовами конкурсу учасники виконали туристичну 
пісню у власному аранжуванні «Якби всі люди взяли 
гітари», українську народну пісню «Як ішов я з Дебре-
чина» (обробка Марії Мандзак). Глядачі схвильовано 
сприйняли авторську пісню (слова і музика Сергія Хам-
ця) «За волю України», присвячену усім героям-учасни-
кам АТО, які повернулися і не повернулися до рідного 
дому. Цікавою стала авторська розповідь-бувальщина 
на сучасну тематику – театральна мініатюра «Якось 
одного разу у Карпатах», яку написали і показали 
глядачеві студенти землевпорядного факультету, учас-

Бабине літо – 2015

ники студентського театру  Юрій Лісковецький, Дми-
тро Гусак, Михайло Комарницький, Юлія Шавало.

Команда «Агростар» ЛНАУ майже в усіх номінаціях 
була найсильнішою, тому отримала І місце. У коман-
ду увійшли талановиті, енергійні, творчі, справжні 
патріоти України та університету: Сергій Хамець, Олег 
Гнатів (факультет механіки та енергетики), Василь та 
Михайло Дороші (економічний факультет), Микола 
Фаєвич (землевпорядний факультет), Степан Кіцера 
та Орест Рись (факультет будівництва та архітектури). 
«Парубком Розточчя» одноголосно обрано Ореста 
Рися, учасника бойових дій в АТО.

Незабутніми залишаться хвилини, проведені біля 
дружньої ватри, де лунали сотні патріотичних пісень. 
Усі команди зав’язали символічний вузол єдності між 
студентами Львівщини та України. 

Щира подяка за «Бабине літо – 2015» директору 
Яворівського національного природного парку Михай-
лу Біляку та усім організаторам Молодіжного фестива-
лю, що  об’єднав ідеєю патріотизму студентську молодь.

 Оксана Качмар,
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

Первинна профспілкова організація студентів 
та аспірантів ЛНАУ організувала збір патріотичної 
символіки для бійців АТО на передовій. Кожен герой 

Подаруй бійцю прапор
отримає прапор і побажання від студентів Львівського 
національного аграрного університету з рук народного 
депутата України Володимира Парасюка, який висло-
вив слова подяки усім учасникам акції. 

Вражає сила та велич духу наших бійців на передовій. 
Хлопці захищають нашу рідну землю в дуже непростий 
час і в надзвичайно важких умовах. Ми ніколи не забу-
демо про їхні героїчні вчинки. І наші воїни ніколи не за-
бувають про свій народ. Вони піклуються про нас, вони 
віддають життя, щоб Україна була сильною, заможною, 
щоб тут жили щасливі люди, щоб в дітей було майбутнє, 
щоб ніхто і ніколи більше не знав, що таке війна...

Олег Андрушків, 
голова Первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів 
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15 жовтня в рамках святкування Дня за-
хисника України у приміщенні Наукової 
бібліотеки ЛНАУ відбулася творча зустріч 
з Лайошем Молнаром, відомим кобзарем-
лірником.

Лайош Молнар, угорець за поход-
женням, народився на Закарпатті, зараз 
проживає у Львові. Композитор, дійсний 
член Всеукраїнської спілки кобзарів, учас-
ник багатьох кобзарських сходин, нарад та 
фестивалів. Незважаючи на те, що втратив 
зір ще в дитинстві, кобзар багато подорожує, 
демонструючи своє мистецтво широкому 
колу глядачів не лише в Україні, але й дале-
ко за кордоном, зокрема в Угорщині, Польщі, 
Швейцарії. Також взяв участь у зйомках 
фільму «Поводир», де зіграв одного з кобзарів 
у епізоді «кобзарська рада».

Виступ львівського лірника складався 
не лише з пісень, а й з детальної та цікавої 
розповіді про лірницький і кобзарський рух в 
Україні, зокрема про те, хто такі лірники, про 
відмінність старосвітської кобзи і сучасної 
бандури, про значення лірницького і коб-
зарського рухів та спроби відновлення давніх 

кобзарських традицій. 
Особлива увага у виступі була звернена до 

ліри та лірників. Л. Молнар згадав присутнім 
про таємну лебійську мову лірників, в якій 
були українські, польські, єврейські сло-
ва. Присутні захоплено слухали коротку 
історичну довідку про значення інструмента, 
про виготовлення ліри, про лірницький ре-
пертуар, а також про лірницькі визвілки, 
правила лірницьких цехів. 

«Для того, щоб стати лірником, потрібно 
було вчитися у майстра чотири роки, а 
потім складати іспит зі знання репер- 
туару. До репертуару лірників входила духов-
на музика – псальми, тому що в першу чергу 
лірники виступали у церквах. Історичних та 
жартівливих пісень в репертуарі лірника було 
значно менше, – сказав лірник. – Але лірники 
співали і жартівливі пісні на лірницьких ско-
комках (прототип сучасних дискотек)». 

Для підтвердження своїх слів Л. Молнар 
виконав кілька жартівливих пісень, старо-
давню псальму до Божої Матері, патріотичну 
пісню «Ворон кряче» під акомпанемент ліри. 
Також кобзар заспівав кілька відомих дум 
про епічних героїв –  «Думу про Морозенка» 
і «Думу про Байду», а також журливі пісні, 
присвячені хлопцям-героям, що воюють в 
АТО. 

Зустріч завершилася закликом львівського 
лірника не забувати своє минуле, а також сло-
вами О. Качмар цікавитися своєю історією 
для того, щоб побудувати щасливе майбутнє.

Марія Павлюх,
бібліограф інформаційно-

бібліографічного відділу

«Наша дума, наша пісня 
не вмре, не загине…»


