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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
За сприяння Міністерства аграрної політики та про-

довольства України, Посольства Франції в Україні та 
НМЦ «Агроосвіта» 31 травня 2016 року у Львівському 
національному аграрному університеті проходили «Дні 
аграрної освіти і науки Франції в Україні».

У роботі семінару взяли участь: Олена Ковальова,  
заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України, Ніколя Перен, радник з питань сільського 
господарства Посольства Франції в Україні, Сільвен 
Ріголє, аташе з питань університетського на науково-
го співробітництва Посольства Франції в Україні, Те-
тяна Іщенко, директор НМЦ «Агроосвіта», Анатолій 
Даниленко, ректор Білоцерківського НАУ, В’ячеслав 
Шебанін, ректор Миколаївського НАУ, Валентина Аранчій, ректор Полтавської ДАА, Дмитро Барановський, рек-
тор Харківської ДЗВА, Валерій Базалій, ректор Херсонського ДАУ, Олена Непочатенко, ректор Уманського НУС,  
представники аграрного бізнесу, науковці та освітяни з усієї України. 

В ході проведення семінару було обговорено ключові проблеми та основні заходи щодо розширення співпраці 
між Україною та Францією з питань аграрної освіти та науки. Заслухано доповіді: Володимира Снітинського, 
академіка НААНУ, ректора ЛНАУ, Олени Ковальової, заступника міністра аграрної політики та продовольства 
України, Тані Сологуб (Science Po, Crédit Agricole), Івана Лампека (компанія СУФФЛЕ Україна), Анни Колаковської, 
директора з міжнародних відносин Європейської асоціації виробників насіння кукурудзи, Жака Форжерона, 
співпрезидента Федерації FEFU, Сільвена Ріголє, аташе з питань університетського на наукового співробітництва 
Посольства Франції в Україні, Корін Стюарт, президента асоціації ISLE, та інших.

Окрема сесія була присвячена презентації наукового та міжнародного досвіду Львівського НАУ. В ході цієї сесії 
виступили: д.е.н., професор Георгій Черевко, д.е.н., доцент 
Ігор Яців, к.т.н., доцент Дмитро Кузенко, к.т.н., професор 
Степан Ковалишин, к.с.-г.н., доцент Богдан Кректун.

Обговорення доповідей та безпосереднє неофіційне 
спілкування учасників семінару дозволяє очікувати вже  
найближим часом розширення співробітництва між  
науковими, освітніми та бізнесовими структурами обох 
країн.

Робота семінару продовжилася в наступні два дні у 
Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького та Стрийсь-
кому коледжі Львівського національного аграрного 
університету.

Олег Микула, начальник навчальної частини

Дні аграрної освіти і науки Франції в Україні
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Час посту – це час переміни, духовного збагачен-
ня та переосмислення життя. Для того, щоб наша 
університетська родина краще підготувала себе до 
зустрічі з Воскреслим Христом, 3 квітня 2016 року у 
храм св. рівноапостольного князя Володимира Велико-
го Львівського національного аграрного університету 
прибула ікона Спаса Нерукотворного, яка була вистав-
лена для привселюдного вшанування в храмі.

Після Літургії відбулися реколекції на тему: «Об-
личчя Божого милосердя: сім’я». Реколекції проводив 
о. Тарас Фітьо, голова Комісії у справах родини 
Львівської Архиєпархії, сотрудник Архикатедрального 
собору Святого Юра (м. Львів). Отець Тарас розповів 
про роль чоловіка, дружини, дітей і батьків в сім’ї, їхні  
стосунки один із одним. 

5 квітня 2016 року відбулася міжконфесійна Хресна 
хода вулицями міста Дубляни «За мир і єдність України», 
організатором якої традиційно був капелан ЛНАУ  
о. Іван Венгрин за підтримки ректора університету  
В. В. Снітинського.

Особливістю цьогорічної Хресної ходи стало те, що 
її супроводжувала ікона Спаса Нерукотворного із собо-
ру св. Юра в м. Львові, котра протягом двох попередніх 
днів перебувала в університетській каплиці.

Важкий 4-х метровий хрест з терновим вінком 
несли викладачі та студенти всіх факультетів, чле-
ни ССО «Основа» і Профкому студентів та аспірантів 
ЛНАУ, бійці АТО, парафіяни церков Різдва Пресвятої 
Богородиці (УГКЦ), Успіння Пресвятої Богородиці 
(УАПЦ) і Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ). 

Віднова Духа в передсвят Великодня
На стаціях голосили розважання о. Іван Венгрин 

(капелан ЛНАУ), о. Тарас Фітьо (голова Комісії у спра-
вах родини Львівської Архиєпархії, сотрудник Архи-
катедрального собору Святого Юра), о. Володимир 
Високінський (священик УГКЦ), о. Іван Сас (священик 
УАПЦ), о. Петро Верхоляк (координатор академічного 
капеланства), о. Олег Кекош (академічний капелан Дро-
гобича, голова молодіжної комісії єпархії), о. диякон 
Петро Венгрин, о. Юрій Остапюк, о. Андрій Данилюк, 
о. Роман Дячишин, о. Михайло Морозовський.

Хресну ходу своїм співом супроводжували брати-
семінаристи: Нестор Кизик, Михайло Гусак, Андрій 
Максимович, Маркіян Микичин.

На кожній стації линули молитви та прохання до 
Всевишнього про мир і спокій в Україні. 

Хресна хода завершилася біля університетського 
храму Св. Рівноапостольного князя Володимира Вели-
кого, де о. Іван Венгрин подякував всім і поблагословив 
іконою Спаса Нерукотворного. 

19 квітня 2016 року у нашому храмі Св. рівно-
апостольного князя Володимира Великого пройшла 
Божественна літургія та Хресна дорога з розважаннями 
про страсті Христа в музичному супроводі та співах, 
які виконували о. Андрій Данилюк, о. Роман Дячишин,  
о. Іван Венгрин.

У часі Хресної дороги та опісля студенти і праців-
ники університету змогли приступити до Святих 
тайн сповіді та Євхаристії.

Після духовного проводу і прийняття Христа у своє 
серце усі, хто був у цей час у храмі,  наповнили душі ве-
ликою вірою та очікуванням Воскресіння Господнього.

25-27 квітня  на кафедрі українознавства відбулося 
свято Писанки та майстер-клас, який провела відома 
львівська мисткиня Галина Соломійчук.

Вивчаючи  історію народження та техніку писання 
важливого атрибуту святкування Воскресіння Христо-
вого, студенти різних факультетів нашого університету 
самостійно творили Великоднє диво з найщирішими  
побажаннями веселих, радісних та щасливих Вели-
кодніх свят.

Антоніна Ковалів, 
директор музею Степана Бандери
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12 травня 2016 року біля храму Святого  
рівноапостольного князя Володимира Великого 
відбулося традиційне свято веснянок та гаївок «А вже 
весна, а вже красна». Капелан університету о. Іван  
привітав  усіх учасників мистецького дійства і побажав 
студентам добра, здоров’я, радості та світлого благосло-
вення Воскреслого Ісуса Христа. 

Свято розпочала Народна хорова капела «Джерела 
Розточчя» величальними піснями «Христос воскрес» і  
«Великодні дзвони». А далі линули стародавні  гаївки, 
у яких молодь величала весну, землю, сонце, майбутній 
врожай. Заводили  гаївки та веснянки учасники На-
родного ансамблю танцю «Первоцвіт», запрошуючи 
усіх студентів та глядачів свята. Улюбленими іграми в 

А вже весна, а вже красна…

гаївках стали «Кривий танець», «Вербовая дощечка», 
«Просо», «Царівна», «Грушечка», «Соловеєчку сватку, 
сватку». 

До студентських забав приєдналася танцювальна 
група із дитячого дошкільного закладу м. Дубляни із 
відомою «Подоляночкою». Веселим доповненням до 
гаївок став виступ Народного ансамблю «Троїсті музи-
ки», які подарували усім запальні народні мелодії. 

Проведене Свято веснянок та гаївок ще раз 
засвідчило велику шану студентської молоді ЛНАУ до 
звичаїв і традицій своєї землі, рідного краю.

Оксана Качмар,  
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів

11 травня 2016 року у рамках загальноунівер-
ситетського круглого столу «Кристалізація на-
ціональної свідомості» кафедра українознавства на ви-
конання Указу Президента України «Про відзначення 
у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці  
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» про-
вела навчально-виховний захід «Ніколи знову: міфи 
Другої світової війни і сучасна молодь». 

Із вступним словом виступила керівник підрозділу 
з організації виховної роботи ЛНАУ О. Качмар, яка 
сказала, що метою заходу є гідне вшанування подвигу 
українського народу в Другій світовій війні, його ва-
гомого внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції; 
засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму; 
увічнення пам’яті загиблих воїнів та жертв війни. 
Завідувач кафедри українознавства А. Куза наголосила 
на тому, що відповідно до Указу Президента України у 
всій державі відзначають День пам’яті та примирен-
ня, і наша країна нарешті повертає у суспільний дис-
курс європейське розуміння цього трагічного для 
усього людства історичного періоду – Другої світової  
війни – під гаслами «не святкуємо, а вшановуємо» 
і «ніколи знову». Далі спілкування проходило у 
формі круглого столу, який провела доцент кафедри 

День пам’яті та примирення
українознавства О. Юрчук. Студентській молоді було 
поставлено низку запитань, які стосувалися історії 
Другої світової війни і ставлення молодих людей до 
історичних та сучасних подій в Україні. 

Спілкування на тему Другої світової війни 
засвідчило, що ця тема не просто цікавить сучасних 
студентів, а глибоко їх хвилює, і її розуміння є одним 
із важливих чинників формування світогляду молодої 
людини. 

Анжела Куза, 
завідувач кафедри українознавства 
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У Львові 14 квітня відбулася робоча зустріч 
керівництва Львівської ОДА і науковців з представ-
никами Люблінської сільськогосподарської палати 
(Республіка Польща).

До робочої зустрічі під орудою першого заступника 
голови Львівської облдержадміністрації Р. Замлинсь-
кого і директора Департаменту агропромислового роз-
витку Львівської облдержадміністрації Н. Хмиз були 
залучені представники Львівщини: директор депар-
таменту міжнародної технічної допомоги та міжна- 
родного співробітництва Львівської облдержадмініст-
рації Т. Шепіленко, заступник директора, начальник 
управління департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Л. Гончаренко та ін. 
ЛНАУ представляв професор І. Шувар.

У склад польської делегації ввійшли: віце-президент 
Люблінської  сільськогосподарської палати Г. Єндреєк, 
делегат палати від Білгорайського повіту Ю. Плюсква i 
керівник відділу Люблінської сільськогосподарської па-
лати у м. Замосць П. Куранц. 

У своїх виступах заступник голови Львівської 
облдержадміністрації Р. Замлинський, професор 
І. Шувар та директор Департаменту агропромис-
лового розвитку Львівської облдержадміністрації  

Зустріч представників Люблінської 
сільськогосподарської палати з керівництвом та 

науковцями Львівщини
Н. Хмиз особливо наголосили на практичній підго-
товці студентів та стажуванні викладачів аграрного 
профілю у сільськогосподарських навчальних закла-
дах Польщі та в аграрних підприємствах, що потім 
відобразилося в угоді про співпрацю.

Робочу зустріч із членами польської делегації  
продовжено на базі ТзОВ РСП «Шувар». У рамках 
зазначеної зустрічі відбувся обмін думками та предс-
тавлено шляхи налагодження співпраці з урахуванням 
досвіду розвитку аграрного сектору та розвитку фер-
мерського руху в Польщі. 

Іван Шувар, д.с.-г.н., професор

13 травня 2016 року у Краківському аграрному 
університеті ім. Гуго Коллонтая відбулася урочиста 
церемонія надання звання Почесного професора доцен-
ту Львівського національного аграрного університету 
Юрію Миколайовичу Токарському.

Це почесне звання було одноголосно присвоєно до-
центу Ю.М. Токарському ухвалою Сенату університету 
01 квітня 2016 року за значні заслуги у справі розвит-
ку українсько-польського співробітництва і, зокрема, 
співпраці з Краківським аграрним університетом.

Урочисту церемонію відкрив ректор Краківського 
аграрного університету професор Володимир Сади, 
який оголосив подію та представив гостей. Короткий 
життєпис і наукові досягнення доцента Ю.М. Токарсь-
кого виголосив декан факультету технології вироб-
ництва і енергетики професор Славомир Курпаска.

Ректор Володимир Сади урочисто вручив доценту 
Юрію Токарському диплом Почесного професора. 

На завершення Почесний професор Краківського 
аграрного університету ім. Гуго Коллантая, доцент 

Надання титулу Почесного професора 
Краківського аграрного університету  

доценту Ю.М. Токарському
Львівського національного аграрного університету 
Ю.М. Токарський виголосив доповідь, в якій засвідчив 
історичні етапи розвитку рільничих студій в Дублянах, 
внесок рільничої школи в Дублянах у справу розбудови 
аграрної освіти України та Польщі, а також українсько-
польське співробітництво на сучасному етапі і, зокре-
ма, з Краківським аграрним університетом.

Ганна Сиротюк, к. е. н., доцент
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З 14 по 16 квітня 2016 р. у м. Києві відбулася 27 
Міжнародна виставка «Освіта та кар'єра – 2016».

Виставку урочисто відкрив президент Національної 
академії педагогічних наук України, академік НАН і 
НАПН України В.Г. Кремінь. В «Українському домі» 
цьогоріч було представлено близько 80 вищих навчаль-
них закладів України, а також свої експозиції предс-
тавили понад 50 закордонних навчальних закладів з 
24 країн Європи, Канади і США. Під час роботи вис-
тавки було проведено 50 семінарів та круглих столів. 
Навчальні заклади презентували освітні послуги, про-
водили діалог зі школярами, які мали змогу довідатися 
про умови вступу та навчання в уподобаному навчаль-
ному закладі.

Традиційно Львівський національний аграрний 
університет є постійним учасником у міжнародній 
виставці «Освіта та кар'єра».

Всього за три дні роботи експозицію нашого 
університету відвідало понад 700 осіб, понад 350 осіб 
взяли участь у семінарах та круглих столах.

27 Міжнародна виставка  
«Освіта та кар’єра – 2016»

Під час виставки Львівський національний аграр-
ний університет був нагороджений золотою медал-
лю у номінації «Компетентнісний підхід в освітній 
діяльності вищої школи» та почесним званням  «Лідер 
вищої освіти України».

Роман Партика, старший викладач

26-28 травня 2016 року у м. Львові за підтримки 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України і Львівської ОДА пройшов Міжнародний фо-
рум з розвитку фермерства AGROPORT–2016. 

Місцем його проведення вже традиційно є термінали, 
виставкові площі і аеродромні перони аеропортів двох 
міст – Львова і Харкова. 

III Міжнародний аграрний форум AGROPORT 
West Lviv 2016 включав виставку техніки і технологій 
для фермерства, тематичні семінари, конференції та 
тренінги для фермерів та аграріїв. 

Почесними гостями цьогорічного форуму були: 
Міністр аграрної політики та продовольства України 
Т.В. Кутовий, Голова Львівської ОДА О.М. Синют-
ка, президент Національної академії аграрних наук 

Міжнародний форум з розвитку фермерства 
AGROPORT West Lviv – 2016

України Я.М. Гадзало, Ректор ЛНАУ В.В. Снітинський, 
посол Королівства Нідерландів в Україні К. Клоупен- 
хаувер. Учасниками заходу також були: Н.С. Хмиз, ди-
ректор депертаменту АПР ЛОДА, І.І. Плотиця, дирек-
тор ТзОВ РСП «Шувар», Ю.В. Бовтач, директор ТОВ 
«Галичагропак», Н.І. Головацька, керівник проекту 
«Дідо», З.М. Пастущук, керівник відділу ЗЕД ТзОВ РСП 
«Шувар», І.Я. Паньків, керівник українсько-канадського 
молочного проекту, М.І. Лисишак, керівник ФГ «ЛІМ»,  
Б. Грімберг, учасник українсько-данського проек-
ту «Агро-Львів», координатор ДПП «FoodTechLink 
Україна».

Представником від ЛНАУ був к.е.н., доцент І.М. То-
фан, який доповідав на тему: «Існуюча система оподат-
кування та ефективність і конкурентоспроможність с/г 
виробництва» у секції «Формування ланцюгів доданої 
вартості та вплив системи оподаткування». 

Руслана Содома, к.е.н., ст. викладач
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28 травня 2016 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбулася традиційна зустріч із 
випускниками ювілейних років. Університет гостинно 
зустрічав випускників 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 
1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 років. 

Першим із вітальним словом до гостей звернувся 
ректор ЛНАУ, академік Національної академії аграрних 
наук України та Академії вищої школи України, профе-
сор, доктор біологічних наук Володимир Снітинський. 
У своєму виступі Володимир Васильович окреслив 
славну історію університету, який цього року відзначає 
160-річчя від дня заснування, а також розповів про су-
часний стан та перспективи розвитку усіх факультетів, 
наукові досягнення.

«Хліб наш насущний дай нам сьогодні…» – саме та-
кими словами до випускників звернувся один із най-
старших працівників ЛНАУ, який навчав студентів 
з 1960 року, – директор музею історії університету 
Юрій Токарський. Юрій Миколайович нагадав усім 
присутнім основне призначення хлібороба, людини,  
яка працює на землі. Ця праця є святою і вічною. 

Привітали випускників голова первинної профспіл-
кової організації студентів та аспірантів університету 
Олег Андрушків та студентка економічного факуль-
тету Марія Тракало, які є продовжувачами родинних 
династій у нашому навчальному закладі. 

Своїми спогадами про роки навчання та досягнення-
ми поділилися: випускник факультету агротехнологій 
та екології 1971 року, Заслужений працівник освіти 
України, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, 
вчений секретар Подільського державного аграрно-
технічного університету Василь Іванович Печенюк; 
випускник землевпорядного факультету 1976 року, На-
родний депутат Верховної ради України ІІ скликання, 
член спілки землевпорядників України Віктор Іванович 
Петрук; випускник факультету механізації сільського 
господарства 1976 року, директор ТзОВ «П'ятидні», 
Заслужений працівник сільського господарства 
України, повний кавалер ордена «За заслуги»,  депутат 
Волинської обласної ради Валерій Григорович Діброва; 
випускник економічного факультету 1976 року, до-

День зустрічі випускників – 2016

цент кафедри економіки, організації та планування 
в АПК Тернопільського національного економічного 
університету Марія Григорівна Пушкар; випускник фа-
культету будівництва та архітектури 1986 року, власник 
будівельної фірми «ТВД» Мирон Романович Кіндій.

Приємним дарунком випускникам стали виступи 
творчих колективів ЛНАУ: Народної хорової капе-
ли «Джерела Розточчя» (художній керівник – Марія 
Дребот), Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» 
(художній керівник – заслужений працівник культури 
України Побєда Харісов, репетитор – Вікторія Юрків), 
Народного ансамблю «Троїсті музики» (художній 
керівник – Степан Вус), Народного дівочого вокально-
інструментального ансамблю «Берегиня» та Народної 
капели бандуристів (художній керівник – заслуже-
ний працівник культури України Іван Качкевич), 
переможців міжнародних, всеукраїнських та облас-
них конкурсів – Сергія Нікіфоряка, Христини Мозуль,  
Христини Зозулі, Михайла Іващенка.

Завершилася зустріч спільним виконанням гімну 
Львівського НАУ та побажанням випускникам успіхів 
у величній хліборобській праці, віри у велике майбутнє 
нашого села та всієї України.

Оксана Качмар,  
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів
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19 травня 2016 року у Львівському НАУ з ініціативи 
та організації первинної профспілкової організації 
студентів та аспірантів Львівського НАУ відбувся кон-
курс краси і грації, сили і мужності – «Міс та Містер 
ЛНАУ – 2016». У конкурсі змагалися за титул Коро-
ля і Королеви 5 прекрасних учасниць та 5 сильних і 
мужніх учасників: Ольга Головчак та Богдан Дідич 
(економічний факультет), Лілія Козак та Олег Черчович 
(факультет будівництва та архітектури), Лідія Лящук та 
Максим Правець (землевпорядний факультет), Христи-
на Мозуль та Богдан Федина (факультет агроекологій та 
екології), Катерина Петренко та Олег Вільгаш (факуль-
тет механіки та енергетики). Оцінювало конкурсантів 
поважне висококваліфіковане журі у складі: заслуженої 
артистки України Наталки Карпи; фіналістки 8 сезону 
«Танцюють всі», хореографа-постановника Христини 
Заяць; помічника народного депутата України Воло-
димира Парасюка Ірини Голуб; співака, гітариста Ле-
сика Турка; голови Галицької районної адміністрації 
міста Львова Ірини Іванчини; соліста гурту «ALCO 
Brothers» Тараса Дідуха; актора, заслуженого діяча 
мистецтв України, помічника художнього керівника 
Національного академічного українського драматич-
ного  театру ім. М. Заньковецької Юрія Чекова; заслу- 
женої артистки України, актриси Львівського 
національного академічного українського драматич-
ного театру ім. Марії Заньковецької, доцента кафед-
ри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ  
ім. І. Франка Альбіни Сотникової; представника 
фотостудії Етуаль Марії Мисик; шоумена, власника  
салону краси «Manhattan» Романа Файного; начальника 
відділення Жовківської поліції Олександра Гостіщева; 
заступника голови Львівського обкому профспілок 
АПК Василя Келемана.

Кожен виступ був цікавим і креативним. Високий 
мистецький рівень підготовки – це праця не лише 
учасників, а цілої творчої команди з кожного факульте-
ту. Особливо журі відзначило студентські різножанрові 
постановки у конкурсах «Мій талант», «Вальс». 

Окрім конкурсантів, виступали також учасники 
художньої самодіяльності – переможці конкурсу «Нові 

Міс і Містер – 2016

таланти університету».
За результатами оцінок журі титули Міс та Містера 

ЛНАУ – 2016 отримали Христина Мозуль (факуль-
тет агротехнологій та екології) та Олег Вільгаш (фа-
культет механіки та енергетики). Віце-міс та віце-
містером університету стали Лілія Козак (факультет 
будівництва та архітектури) та Богдан Федина (факуль-
тет агротехнологій та екології). Усі учасники були гідні 
перемоги і отримали нагороди у різних номінаціях: 
Міс і Містер «Елегантність» – Ольга Головчак та Бог-
дан Дідич (економічний факультет), Міс і Містер  
«Ексклюзив» – Катерина Петренко (факультет меха-
ніки та енергетики) та Максим Правець (землевпоряд-
ний факультет), Міс і Містер «Талант» – Лідія Лящук 
(землевпорядний факультет) та Олег Черчович (фа-
культет будівництва та архітектури).

Завдяки інтернет-опитуванню було обрано Міс і 
Містера Глядацьких симпатій: Христину Мозуль та 
Максима Правця.

Щиру подяку за грандіозне свято краси висловлюємо 
членам первинної профспілкової організації студентів 
та аспірантів університету, яку очолює Олег Андрушків, 
та також членам ССО «Основа» і студентським деканам 
факультетів.

Анастасія Глущук, 
заступник голови ППО 

студентів та аспірантів університету
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Мистецтво, краса народної пісні не мають у світі 
кордонів. Вони так, як і любов, об’єднують країни, 
людей, різні культури. Саме мистецька подія дозво-
лила побувати у Польщі трьом художнім колективам 
Львівського НАУ. Народна хорова капела викладачів і 
співробітників, Народна капела бандуристів, Народний 
дівочий вокально-інструментальний ансамбль «Бере-
гиня» стали учасниками ІІІ Міжнародного фестивалю 
вчительських мистецьких колективів, який проходив 
14-18 квітня 2016 року у польському місті Пулави, яке 
вже упродовж багатьох років є побратимом наших  
Дублян.

ІІІ Міжнародний фестиваль скликав понад 18 хо-
рових, вокальних, музичних, театральних колективів. 
Україну представляли 4 колективи, з яких три – із 
Львівського національного аграрного університету.

З тріумфом пройшли виступи Народної хорової ка-
пели викладачів і співробітників, Народного дівочого 
вокально-інструментального ансамблю «Берегиня», 
Народної капели бандуристів. Особливо глядача вра-
зило бандурне мистецтво та майстерність виконан-

Тріумф художніх колективів Львівського НАУ
ня, обробки українських та польських пісень: «В гаю 
зелененькім», «Полонез», «Щедрик», «Вечір надворі», 
«Чорнії брови, карії очі», «За нашом стодолом», 
«Зацвіла калина». Усі колективи були відзначені Подя-
ками та пам’ятними статуетками, що символізували 
мистецький фестиваль. Та найбільшою нагородою за 
мистецтво виконання було захоплення вдячного гля-
дача. Зал аплодував стоячи після закінчення виступу 
Народної капели бандуристів, запрошуючи подарува-
ти ще прекрасну мить звучання української пісні. Ви-
соко оцінили мистецькі керівники хорових колективів 
та оргкомітет фестивалю майстерність керівника, ди-
ригента, Заслуженого працівника культури України  
Івана Федоровича Качкевича, який вже понад 45 років 
працює у нашому університеті і очолює Народну хоро-
ву капелу викладачів і співробітників, Народну капелу 
бандуристів у Львівському НАУ. Саме у 2012 році завдя-
ки ініціативі та творчому пошуку І.Ф. Качкевича було 
організовано Дівочий вокально-інструментальний  
ансамбль «Берегиня», який у 2015 році отримав  
звання «народний». 

Активними учасниками цих колективів та гордістю 
нашого університету є викладачі, працівники та сту-
денти: Оксана Скаб, Марія Дребот, Наталія Хомич, Ок-
сана Мазурак, Оксана Мазепа, Михайло Коновалюк, 
Людмила Дика, Олена Дерпак, Людмила Дерпак, Надія 
Бугай, Сергій Нікіфоряк, Олександр Біттер, Олег Яну-
шевич, Михайло Іващенко, Олег Гнатів, Михайло До-
рош, Олексій Качмар, Орест Рись, Ірина Макар, Віра 
Проць, Андрій Висоцький.

Незабутніми залишаються у пам’яті дні перебування 
у м. Пулави, а також неперевершені виступи художніх 
колективів ЛНАУ на ІІІ Міжнародному фестивалі вчи-
тельських мистецьких колективів, спілкування з ко-
легами із різних міст Польщі, екскурсії історичними 
місцями.

Виступ на фестивалі став лише початком концерт-
них гастролей колективів ЛНАУ.

Віра Проць,
студентка факультету механіки та енергетики
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14-15 травня 2016 року у Львівському національному 
аграрному університеті проходив VI Всеукраїнський 
фестиваль народної хореографії «Яблуневий цвіт», 
який знову скликав із багатьох куточків України по-
над 50 хореографічних колективів. У мальовниче місто 
Дубляни, яке у цей період відзначало 576 років від дня 
заснування, прибули учасники з м. Одеси та Одеської 
області, м. Києва, м. Суми, м. Івано-Франківська 
та Івано-Франківської області, Тернопільщини та 
Львівщини.

Цьогоріч конкурсантів оцінювало компетентне 
журі у складі: головного балетмейстера Львівського 
національного академічного театру опери та балету 
 ім. Соломії Крушельницької Ігоря Храмова – голови 
журі; Народного артиста України Петра Бенюка; Заслу-
женого артиста України Миколи Сушицького (м. Київ); 
Народного артиста України Зенона Колобича; Заслуже-
ного діяча естрадного мистецтва України Наталії До-
бинди; директора творчої майстерні «Світлячок» Олени 
Лисякової; Заслуженого працівника культури України 
Марії Христинич.

Фестиваль «Яблуневий цвіт» проходив два дні: у пер-
ший день – 14 травня – відкриття фестивалю, конкурсна 
програма різних вікових категорій та хореографічних 
жанрів; у другий день – гала-концерт та нагородження 
учасників.

Переможцями-лауреатами І, ІІ, ІІІ ступенів стали: 
Народний ансамбль танцю «Тайстра» (керівник Бог-
дан Мандроцин, с. Брошнів-Осада, Івано-Франківська 
обл.), Зразковий хореографічний ансамбль «Пірует» 
(керівник Ірина Нікітіна, ЦДЮТ «Дивосвіт», м. Одеса), 
Зразковий аматорський танцювальний колектив «Пер-
лина» (керівник Людмила Ляшенко, Палац культури 
«Прометей» Бурштинської ТЕС, м.Бурштин), Театр тан-
цю 58-го будинку офіцерів «Левеня» (керівник Наталія 
Боднарчук, м. Львів), ГО Народний дитячо-юнацький 
ансамбль народного танцю «Полуничка» (керівник 
Наталія Добинда, м. Львів), Зразковий ансамбль народ-
ного танцю «Дивоцвіт» (керівник Оксана Бубела , НВК 
ЗШ І-ІІІст. №2-ліцей м.Сокаль), Зразковий ансамбль 

«Яблуневий цвіт»
танцю «Леліс» (керівник Людмила Кобак, Народний дім 
смт. Новий Яричів)

Цікавою традицією вже став парад колективів, 
який розпочав святкування Дня міста в Дублянах. 
Оскільки 15 травня було оголошено Днем пам’яті жертв 
політичних комуністичних репресій, усі учасники фе-
стивалю і гості біля пам’ятника національному героєві 
Степанові Бандері у молитві та виконанні духовного 
гімну України вшанували усіх репресованих, замуче-
них і закатованих у радянських тюрмах, Сибіру, Колимі, 
а також вклонилися подвигу Героїв Небесної Сотні та 
землякові із міста Дубляни – Анатолію Жаловазі. Було 
покладено квіти до пам’ятника Степанові Бандері, 
пам’ятного знака Героям Небесної Сотні, Великому 
Кобзареві – Т.Г. Шевченку.

Гала-концерт переможців Всеукраїнського фести-
валю народної хореографії «Яблуневий цвіт» став  
мистецьким дарунком пам’яті для усіх героїв, що захи-
щали і захищають Україну від окупантів.

Від імені усіх учасників фестивалю висловлюємо 
щиру подяку ректору ЛНАУ, академіку Володимиру 
Снітинському за гостинність прийому та чітку пра-
цю усього оргкомітету. А також – директору фести-
валю – Заслуженому працівникові культури України, 
головному балетмейстеру та постановнику танців На-
родного ансамблю танцю «Первоцвіт» ЛНАУ Побєді 
Харісову; режисерській групі у складі Оксани Коваль та 
Наталії Боднарчук; звукорежисерам Роману Остапчуку, 
Олександру Кукуріку, Андрію Краснюку; студентській 
команді помічників, яку очолювала балетмейстер 
Народного ансамблю «Первоцвіт» Вікторія Юрків: 
Богданові Стойку, Олесі Гудимі, Соломії Сухорукій, 
Мар’яні Киницькій, Марії Грисьо, Юрію Лісковецькому, 
Юлії Шавало, Андрієві Даньківу, ведучій фестивальних 
програм Вірі Проць та усім працівникам університету, 
що доклалися до проведення цього заходу.

Оксана Качмар,  
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів
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Проектна пропозиція Едуарда Броварного, сту-
дента факультету будівництва і архітектури ЛНАУ  
(гр. АРХ-21), зайняла І місце у відкритому конкурсі, що 
відбувся у місті Світловодську Кіровоградської області. 

Майбутній архітектор має нестандартний підхід 
до проектної справи. Він виконав ескізний проект 
пам’ятника Героям Небесної сотні та загиблим воїнам 
АТО в комплексі з реконструкцією скверу біля Палацу 
культури, при цьому розробив зонування території з 
дитячою зоною,  зоною для відпочинку дорослих, зо-

Студент ЛНАУ – переможець конкурсу проектів 
пам’ятника Героям Небесної сотні

ною для гри в шахи і зоною пам’яті героїв. 
Зона пам’яті героїв є домінуючою в зеленій зоні 

скверу. Пам’ятний знак студент запропонував зроби-
ти у вигляді тризуба на постаменті. Ідея – символічна 
і не потребує великих витрат. Приємно відзначити, що 
учень архітектурної школи ЛНАУ гідно представив 
виш як з боку професійного архітектора, так і з боку 
патріотично-духовної особистості. 

   Андрій Степанюк, завідувач кафедри 
архітектури та планування сільських поселень

На землевпорядному факультеті Львівського 
національного аграрного університету відбулась 
зустріч з викладачами та студентами із польських ви-
щих навчальних закладів. До складу делегації входили 
доктор інженерії Моніка Белавейдер, доктор інженерії 
Вищої інженерно-економічної школи м. Жешув Артур 
Вархол, доктор інженерії із Краківського аграрного 
університету Агнєшка Бєда та представники студентів 
Вищої інженерно-економічної школи м. Жешув. 

Викладачі польських ВНЗ прочитали для студентів і 
викладачів  ЛНАУ лекції на такі теми: 

•	Наземне лазерне сканування в управлінні 

Зустріч з викладачами та студентами із польських 
вищих навчальних закладів 

нерухомістю (Моніка Белавейдер); 
•	 Інтеграція даних від наземного, повітряного і 

мобільного лазерного сканування (Артур Вархол);
•	 Геодезичні аспекти захисту ландшафту (Агнєшка 

Бєда).
Після лекцій відбулись дискусії між студентами 

із Польщі та нашими студентами. Польські студен-
ти розповіли про підходи до навчального процесу в 
Польщі, поділились тематикою студентських наукових 
розробок, продемонстрували слайди напрацювань у 
студентських наукових гуртках. У відповідь наші сту-
денти також розказали про свої наукові здобутки і 
підходи до студентської наукової роботи на факультеті.

В рамках співпраці студентських науко-
вих кіл Львівського національного університету, 
національного університету «Львівська політехніка» 
та Вищої інженерно-економічної школи м. Жешува під 
час  проведення спільної науково-навчальної практики 
10-12 травня 2016 р. була проведена робота зі скануван-
ня підвальних приміщень львівської міської  Ратуші на 
площі Ринок, 1.

Силами викладачів факультету для польських 
викладачів і студентів було проведено екскурсію 
Львовом та ознайомлено зі студентським містечком  
м. Дубляни.

Мирослава Смолярчук, к.е.н., в.о. доцента
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18 квітня у Львові відбувся Регіональний Форум 
«Органічна Україна – 2016». Організатори форуму: 
департамент агропромислового розвитку ЛОДА, 
Дослідний інститут органічного сільського госпо- 
дарства (FIBL, Швейцарія), Спілка виробників 
«Органічна Україна», Сертифікаційний орган «Органік 
Стандарт» та ін. 

Форум об’єднав представників фермерських госпо-
дарств, переробних підприємств, торгових організацій, 
наукових установ Львівської та інших областей України. 
Учасники форуму обговорили важливість регіональних 

ініціатив та їх вплив на формування органічного сек-
тору сільськогосподарського виробництва. Директор 
департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз повідомила, що 
Львівщину у напрямі розвитку органічної продукції 
в Україні визнано одним із провідних регіонів. 
Перехід до органічного виробництва – найближчий 
шлях до українського та світового ринків для малих 
та середніх фермерських господарств. Виробники 

Біологізація землеробства – важливий напрям 
виробництва органічної продукції

сільськогосподарської продукції повинні використати 
потенціал органічного виробництва для збільшення 
реалізації виробленої продукції, зокрема тієї, що йде на 
експорт.

У роботі форуму взяли участь представники 
Львівського НАУ: д.с.-г.н., професор, заслужений діяч 
науки і техніки України І. А. Шувар, к. б. н., доцент  
Ю. С. Голячук, к.е.н., доцент О. О. Брух, ст. викладач 
М.О. Погорецький. 

В інтерв’ю для Львівського телебачення професор 
І. А. Шувар підкреслив, що у Львівському НАУ є ваго-
мий науковий потенціал для забезпечення підготовки 
кваліфікованих фахівців з розвитку органічного ви-
робництва, а значна кількість випускників уже успішно 
працюють у цьому напрямі розвитку АПК. Студенти 
забезпечені найновішою науковою, навчально-мето-
дичною літературою фахівців університету, проходять 
стажування у провідних агрофірмах в Україні і за кор-
доном.

Під час зустрічі з провідним фахівцем органічного 
виробництва з Чеської республіки (колишнім заступ-
ником міністерства сільського господарства) Іржі Урба-
ном відбувся обмін думками та науковою літературою. 
Гостя зацікавили наукові праці за ред. І. А. Шувара 
«Сидерати в сучасному  землеробстві», «Виробництво 
і використання органічних добрив», «Дощові черв’яки: 
наукові основи вирощування і практичні аспекти засто-
сування», які є невід’ємною складовою для успішного 
розвитку сучасного землеробства.

Учасники форуму мали змогу не лише побачи-
ти, але і спробувати органічну продукцію, вироще-
ну в сертифікованих органічних господарствах, та  
обмінятись набутим досвідом. 

Інформаційний відділ ЛНАУ

7 квітня 2016 року в актовій залі Львівського НАУ 
усі шанувальники драматичного мистецтва мали змогу 
переглянути виставу І. Я. Франка «Украдене щастя» у 
постановці Львівського академічного обласного музич-
но-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, режисура та 
музичне оформлення Олександра Короля.

Одвічні проблеми кохання і ненависті, щастя і горя, 
радості і смутку, вірності та згоди торкнулися глядача 
через майстерну гру акторів театру. 

Хто в кого вкрав щастя? Важко відповісти на питан-
ня, оскільки кожен знаходить свою відповідь. Проте всі 
події, які відбувалися на сцені, є актуальними і сьогодні. 
І. Я. Франко немов через призму часу заглянув у душу  
кожного глядача.

Зустріч з Дрогобицьким театром та перегляд дра-
ми «Украдене щастя» стали першим кроком наших 

Зустріч з театром

студентів та викладачів до відзначення 160-річного 
ювілею від дня народження Великого Каменяра.

Марія Тракало,
студентка економічного факультету
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25-26 травня збірна команда Львівського 
національного аграрного університету з вес-
лування на байдарках і каное вперше посіла 
загальнокомандне друге місце за програмою 
«Універсіади Львівщини» 2015–2016 н.р. Тре-
нер команди – Ігор Васильович  Шафрансь-
кий. 

За результатами особистих змагань наші 
веслувальники також отримали ряд пере-
мог. Зокрема Тарас Браташ посів I місце на 
дистанції К-1 (500 м) та II місце на дистанції 
К-2 (200 м); Андрій Браташ – II місце 
на дистанціях К-2 (200 м) та К-2 (500м); 
Валерій Торчило – I місце на дистанції  

Вітаємо збірну ЛНАУ з веслування

Вітаємо спортсменів ЛНАУ –  призерів 
чемпіонату України з важкої атлетики серед 
студентів ВНЗ, який проходив 21-24 квітня 
2016 року в м. Хмельницькому: студента фа-
культету механіки та енергетики Павла За-
кашевського, який здобув ІІ місце у ваговій 
категорії до 94 кг з результатом в ривку – 140 
кг, в поштовху – 174 кг, в сумі двоборства – 

Участь студентів ЛНАУ в чемпіонаті 
України з важкої атлетики 

К-2 (1000 м) та III місце на дистанції К-1 
(200м); Роман Мельник – I місце на дистан- 
ціях К-1 (1000 м) та К-2 (1000 м); Владислав 
Шмуль – I місце на дистанції К-2 (500 м) та II 
місце на дистанції К-2 (200 м); Андрій Сол- 
дак – I місце на дистанції К-2 (500 м) та II 
місце на дистанції К-1 (1000 м); Богдан Рога- 
ля – II місце на дистанції К-2 (1000 м) та  
III місце К-1 (1000 м); Юрій Зайцев – II місце 
на дистанції К-2 (1000 м); Роман Король –  
II місце на дистанції К-2 (500 м).

 
Андрій Шандор, завідувач кафедри 

фізичного виховання

314 кг та студента факультету агротехнологій 
та екології Мурата Махмудова – ІІІ місце 
у ваговій категорії до 62 кг з результатом 
в ривку – 92 кг, в поштовху – 110 кг, в сумі  
двоборства – 202 кг.

Михайло Хома,
 тренер з важкої атлетики


