УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ

ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Засновано у серпні 1997 року

www.lnau.lviv.ua

№2 (98) травень-червень 2015

Кубок ректора – 2015

28
травня
на
прекрасно
підготовленому полі стадіону ЛНАУ
відбулась фінальна гра розіграшу
«Кубка Ректора» 2014–2015 н.р.
У матчі зустрілись переможець
останнього кубку – збірна команда
економічного факультету, та збірна
команда землевпорядного факультету, яка вперше потрапила у фінал.
Гра проходила у високому
темпі, командам вдавались доволі
непогані комбінації. Територіальною
ініціативою володіли економісти,
землевпорядники грали більше від
оборони і швидко контратакували.
Незважаючи на велику кількість небезпечних моментів біля воріт обох
команд, командам в основний час
так і не вдалось забити гол. Згідно з
регламентом змагань переможця виявляли за допомогою 11-ти метрових ударів. Більш
влучними виявились економісти, які реалізували всі
свої удари, і перемогли з рахунком 5:4. Особливо слід
відзначити воротаря переможців Ігоря Нагірного
(гр. Фін-63), якому у відчайдушному кидку вдалось
відбити один удар.
Згідно з результатами розіграшу «Кубка Ректора» III місце розділили команди факультету

механіки та енергетики та факультету агротехнологій та екології, II місце
виборола команда землевпорядного
факультету, а цьогорічним володарем «Кубка Ректора» стала команда
економічного факультету.
Команди отримали кубки, медалі та грамоти. Нагороджував
переможців ректор Львівського
національного аграрного університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який вручив
перехідний кубок і побажав усім
командам нових перемог і успіхів у
спорті та навчанні.
Варто віддати належне також
професійному суддівству у складі
Арбітра Комітету арбітрів Федерації
футболу Львівської області Олександра Шандора і асистентів
Анастасії Янтуріної та Марти Ільницької.
Матч зібрав доволі чисельну глядацьку аудиторію,
яка отримала справжнє задоволення від цікавої та
напруженої гри.
Андрій Шандор,
завідувач кафедри фізичної культури
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Всеукраїнська спартакіада «Здоров’я»

26–28 травня 2015 року на спортивній базі ЛНАУ
пройшли змагання Всеукраїнської спартакіади
«Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників
аграрних вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації з міні-футболу та настільного тенісу, в якому
взяли участь 6 університетів: Сумський національний
аграрний університет, Подільський державний аграрнотехнічний університет, Національний університет
біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, Вінницький
національний аграрний університет, Львівський
національний аграрний університет.
Урочисто спартакіаду відкрили: ректор ЛНАУ,
академік НААНУ та Академії вищої школи України,
професор, доктор біологічних наук В. В. Снітинський та
методист науково-методичного центру інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих аграрних
закладів, головний суддя змагань – О. І. Мироненко.
Після теплих слів команди відправились на спортивні
майданчики.
Перемогу у змаганнях з настільного тенісу здобула команда Національного університету біоресурсів
і природокористування України (м. Київ), срібло ви-

боров Подільський державний аграрно-технічний
університет,
третє
місце
зайняв
Львівський
національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. Гжицького.
Місця у змаганні з міні-футболу розподілилися таким чином: перше місце – НУБіП (м. Київ), друге місце –
ЛНУМВМБ ім. С. Гжицького, третє місце – наша команда викладачів ЛНАУ.
І ще раз ми переконуємось, що в здоровому тілі –
здоровий дух! Викладачі стали прикладом для студентів не тільки у наукових досягненнях, а й у спорті.
Олег Андрушків,
голова ППО студентів та аспірантів ЛНАУ

Свята сорочка вишивана

21 травня 2015 року у Львівському національному
аграрному університеті з ініціативи студентської
самоврядної організації «Основа» пройшов флешмоб,
присвячений Всеукраїнському Дню вишиванки. Ця
акція була проведена під закликом до студентської родини «Відкрий серце Україні – вдягни вишиванку».
Флешмоб символізував велику повагу до
національних традицій, українських етнічних оберегів,
а також вираження громадянської позиції, культурної
освіченості та духовної свідомості. Учасники не просто
одягнули вишиванки, а своєю присутністю об’єдналися
разом з усією Україною. Недаремно акція спрямована на
підтримку генетичного коду українців. Усі учасники заходу склали-вишили абревіатуру нашого університету
на подвір’ї.
Студентів і викладачів привітали зі святом керівник
підрозділу з організації виховної роботи Оксана Качмар
і голова студентської самоврядної організації «Основа»

Олена Голіян, які побажали усім мирного світлого неба,
усмішок, здоров’я та радості, що закодовані у вишиванках. Флешмоб закінчився виконанням Гімну України
«Ще не вмерла Україна».
Надія Піняга,
заступник керівника підрозділу з організації
виховної роботи студентів
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Свято краси і грації

6 травня в актовому залі відбувся конкурс «Міс та
Містер ЛНАУ – 2015». Свято краси, грації, інтелекту і
таланту є невід’ємною частиною життя університету.
Організаторами конкурсу були первинна профспілкова
організація студентів та аспірантів ЛНАУ і підрозділ
з організації виховної роботи студентів. Титуловане журі, зіркові гості та талановиті учасники зробили це свято найяскравішим за останні роки. У склад
журі увійшли: голова – Заслужений діяч мистецтв
України, помічник художнього керівника та актор
Національного українського драматичного театру
ім. М. Заньковецької, викладач акторської майстерності, доцент кафедри театрознавства ЛНУ ім. І. Франка Юрій Чеков; Заслужена артистка України, актриса
Національного українського драматичного театру ім.
М. Заньковецької, доцент кафедри театрознавства ЛНУ
ім. І. Франка Альбіна Сотникова; львівський співаквиконавець і композитор, фіналіст «Голос країни» на
1+1, автор аранжувань, записів музичних виконавців
Назарій Савко; хореограф-постановник багатьох
українських конкурсів краси і фестивалів Христина
Заєць; голова профкому студентів та аспірантів Одеського ДАУ Зінаїда Гребенюк; представник фотостудії
«Етуаль» Марічка Мисик; голова Львівської обласної
профспілки АПК Михайло Тарнавський; помічник народного депутата України В.З. Парасюка Олег Козакевич; голова Галицької районної адміністрації м. Львова
Ірина Іванчина. Глядачі та журі конкурсу відзначили
талановитих, винахідливих, креативних і дуже красивих ведучих – Жанну Циганенко (землевпорядний
факультет) та Володимира Касія (факультет механіки
та енергетики). Грандіозне шоу подарувало незабутні
емоції як самим учасникам, так і глядачам.
Усі претенденти на звання «Міс та Містер ЛНАУ
2015» були гідні перемоги. За результатами оцінок журі
титул Короля та Королеви ЛНАУ у 2015 році отримали
Василь Дорош (економічний факультет) та Іванна Клев-

чук (факультет агротехнологій та екології). Всі інші учасники також отримали перемоги у різних номінаціях.
Віце-містером ЛНАУ став Сергій Хамець (факультет
механіки та енергетики), Віце-міс – Анна Дулкай (землевпорядний факультет). Симпатію глядачів у залі
здобули Вікторія Зоткіна (факультет будівництва та
архітектури) і Юрій Лісковецький (землевпорядний факультет). Діана Шандала (факультет механіки та енергетики) та Андрій Кріцький (факультет будівництва та
архітектури) вразили журі своїми талантами, а отже,
перемогли у номінації «Міс та Містер талант». Відчуття
стилю, вміння перевтілитись у образ найкраще вдалося Марії Грисьо (економічний факультет) і Ярославу
Бігуну (факультет агротехнологій та екології), які стали
переможцями у номінації «Міс та Містер елегантність».
Своєю неординарністю та вишуканістю зачарували
журі та глядачів «Міс та Містер ексклюзив» – Вікторія
Зоткіна (факультет будівництва та архітектури) і Юрій
Лісковецький (землевпорядний факультет).
Проведення конкурсу «Міс та Містер ЛНАУ» є хорошою традицією , яка нас вкотре переконує, що краса
врятує світ.
Марія Крисюк,
студентка економічного факультету

Перемоги на міжнародній спортивній арені

7-10 травня у м. Клайпеда (Литва) відбувся
традиційний міжнародний турнір з бодібілдингу «Янтарний Приз», в якому взяв участь студент факультету
будівництва та архітектури Ігор Козяр (гр. Буд-61), який
показав високий рівень підготовки і здобув І місце.
Не зупинившись на досягнутому, спортсмен бере
участь у Чемпіонаті Європи, який проводила Всесвітня
Федерація Фітнесу 27-29 травня у м. Таллінн, Естонія.
На чемпіонаті нашому спортсменові не було рівних, і
він привіз ще одну золоту медаль на Батьківщину.
Вітаємо Ігоря і бажаємо нових спортивних досягнень на міжнародній арені.
Олег Андрушків,
голова ППО студентів та аспірантів ЛНАУ
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Зустріч з випускниками ювілейних років

У народі кажуть, що час «рікою пливе». Справді, час
ніколи не зупиняється. Роки летять і віддаляють кожного з нас від Alma mater. Проте час не може забрати
спогади, що нагадують про найкращий період у житті –
навчання у Львівському національному аграрному
університеті.
Уже традиційно в останню суботу травня, а саме
30 травня 2015 року, відбулося незабутнє свято –
зустріч з випускниками ювілейних років. Львівський
національний аграрний університет гостинно зустрів
випускників 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985,
1990, 1995, 2000, 2005, 2010 років випуску.
Усіх випускників та гостей привітав ректор ЛНАУ,
академік Національної академії аграрних наук України
та Академії вищої школи України, професор, доктор
біологічних наук Володимир Васильович Снітинський.
Ректор висловив щиру вдячність усім, хто розвиває
національну аграрну освіту і науку, працює у сфері
сільськогосподарського адміністрування та виробництва, проектує і зводить споруди, береже землю від екологічних бід, вирощує хліб і плекає сади та
найважливіше – примножує традиції і гідно несе славу
одного із провідних вищих аграрних закладів України –
Львівського національного аграрного університету.
Гордістю університету є його випускники, що прибули на зустріч, аби дати звіт про здобуте і досягнуте,
подякувати своїм викладачам і пом’янути тих, кого, на
жаль, уже немає в університетській родині. Хвилиною
мовчання усі присутні в залі вшанували пам'ять ректора Львівського сільськогосподарського інституту
1960–1988 років – Михайла Тимофійовича Гончара.
Із вдячністю від випускників економічного факультету виступили В.В. Лис, випускник 1995 року, начальник
служби у справах дітей Львівської обласної державної
адміністрації та О.В. Бабій (Забіржевська), випускниця 1980 року, заступник начальника управління
агропромислового розвитку Горохівської районної
державної адміністрації Волинської області; від землевпорядного факультету – К.І. Капацин, випускник
1985 року, директор кадастрової фірми м. Кишинева
(Молдова); від факультету агротехнологій та екології –
М.М. Микулін, випускник 1995 року, директор
ТОВ «Берег Агровин»; від факультету будівництва та архітектури – Є.Г. Матвіїшин, випускник
1985 року, доктор економічних наук, професор кафедри економічної політики і фінансів
Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління; від факультету механіки та енергетики –
Ю.Д. Лило, випускник 1985 року, заступник голови
Турківської районної ради, сьогодні капітан Збройних
сил України.
До випускників ювілейних років із привітанням
звернулися голова первинної профспілкової організації

студентів та аспірантів університету Олег Андрушків
та студентський декан землевпорядного факультету
Жанна Циганенко, які запевнили, що теперішнє студентство продовжить славні традиції університету і
своєю працею та навчанням буде намагатися гідно нести ім’я випускника ЛНАУ.
Творчим дарунком для усіх присутніх у залі стали виступи колективів та учасників художньої
самодіяльності університету: Народного ансамблю
танцю «Первоцвіт» (художній керівник – заслужений
працівник культури України Побєда Харісов), Народного камерного хору «Бужани» (керівник Марія Мандзак), вокально-музичного дівочого ансамблю «Берегиня» (керівник Заслужений працівник культури України
Іван Качкевич), ансамблю бального танцю «Аматор
Львів» (керівник – Роман Коженевський), вокальноінструментального ансамблю «Вище неба» (керівник –
Степан Вус), вокалістів – Андрія Висоцького, Миколи
Фаєвича, Мар’яни Збитковської, Олега Гнатіва, Василя
та Михайла Дорошів. Програму вели Володимир Касій
та Мар’яна Збитковська.
Завдяки українській пісні, поетичному слову, запальним танцям випускники повернулись у світ молодості,
студентської дружби, у роки навчання.
Львівський національний аграрний університет
у день зустрічі з випускниками розквіт від радісних
усмішок, приємних спогадів, теплих зустрічей.
Оксана Качмар,
керівник підрозділу
з організації виховної роботи студентів
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Яблуневий цвіт

Уже вп’яте у Львівському національному аграрному університеті проходив Всеукраїнський фестиваль народної хореографії «Яблуневий цвіт», який
скликав понад 60 хореографічних колективів з усієї
України: Одеси, Києва, Борисполя, Тернопільської,
Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Львівської областей. Організаторами цього фестивалю були Львівське відділення Національної спілки
хореографів та Львівський національний аграрний університет. Оцінювало виступи колективів
професійне журі у складі: голови – доцента кафедри
хореографії Київського національного університету
ім. М. Драгоманова, Заслуженого працівника культури України Григорія Воронова; Відмінника освіти
України, хореографа-методиста Юрія Колесніченка
(м. Київ); методиста вищої категорії, викладача дитячої
школи мистецтв №6 ім. Жуковського (м. Київ), члена
Національної хореографічної спілки України Наталії
Ноги; Відмінника освіти України, Заслуженого діяча
естрадного мистецтва Наталії Добинди; директора
творчої майстерні «Світлячок» Олени Лисякової; художнього керівника Народного ансамблю танцю «Полонина», секретаря Львівського обласного відділення
Національної хореографічної спілки України Оксани Коваль; голови молодіжно-дитячої організації
«Майбутнє дітям» Валерія Бернадського. Директором
фестивалю і його засновником є Заслужений працівник
культури України, голова Львівського відділення
Національної
хореографічної
спілки
України,
Відмінник освіти України Побєда Харісов; головою
організаційного комітету – ректор ЛНАУ, академік
НААНУ Володимир Снітинський.
У рамках Всеукраїнського фестивалю народної
хореографії «Яблуневий цвіт» було проведено
Всеукраїнську акцію «День добра» з метою об’єднання
творчої молоді: «Творчість і краса єднають Україну!».
До організації цієї акції та фестивалю долучилися ППО
студентів та аспірантів та ССО «Основа» Львівського
НАУ.
Учасники фестивалю, більшість із яких ще дуже
юні, вразили присутніх шанувальників народної
хореографії та народного мистецтва оригінальними
хореографічними постановками, цікавими сценічними
образами та костюмами.
Протягом двох днів танцювальні колективи мали
можливість продемонструвати найкращі творчі доробки. Оцінювання проходило у різних номінаціях та
вікових групах. Цікаво те, що цьогорічний фестиваль
розширив свої рамки, і до хореографічних номерів додалися вокально-хореографічні у супроводі оркестрів
та хорових і вокальних груп.
За високий рівень виконавської майстерності, художньо-естетичний смак і значні успіхи в популяризації
хореографічного мистецтва у номінації «Класична

хореографія» дипломом І ступеня Всеукраїнського фестивалю народної хореографії «Яблуневий цвіт» було
нагороджено ансамбль класичного танцю «Фуєте»
(м. Одеса) та Хореографічний ансамбль музичної школи №4 м. Одеса; у номінації «Сучасна хореографія» –
танцювальний ансамбль «Країна мрій» (м. ІваноФранківськ) і танцювальний ансамбль «Калинонька»
(м. Київ); у номінації «Народна хореографія» – Народний ансамбль танцю «Міленіум» (м. Бориспіль, Київська
область), Зразковий ансамбль танцю «Галичанка»
(м. Тернопіль), танцювальний ансамбль «Калинонька» –
середня група (м. Київ), Народний ансамбль танцю
«Тайстра» (смт. Брошнів-Осада, Івано-Франківська
область), Народний ансамбль танцю «Полонина»
(м. Львів), Народний дитячо-юнацький ансамбль народного танцю «Полуничка» (м. Львів).
Незабутнім творчим дарунком для усіх учасників
фестивалю «Яблуневий цвіт» став ювілейний концерт
Народного ансамблю танцю «Первоцвіт», присвячений
70-річчю від дня народження художнього керівника
колективу, Заслуженого працівника культури України –
Побєди Софійовича Харісова. Безліч вітань, квітів,
цікавих музичних і танцювальних композицій було
подаровано ювіляру. Та найголовніше – велика шана і
низький уклін від ректорату ЛНАУ, творчих колективів,
гостей, випускників, студентів талановитому митцеві,
постановнику танців, керівнику Народного ансамблю
танцю «Первоцвіт» – Побєді Софійовичу Харісову.
Оксана Качмар,
керівник підрозділу
з організації виховної роботи студентів
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Кращий студент-науковець Львівського
національного аграрного університету – 2015

20–21 травня 2015 року у стінах ЛНАУ було вдруге проведено конкурс «Кращий студент-науковець
Львівського національного аграрного університету – 2015». Ідея проведення Конкурсу була схвалена студентами-науковцями, оскільки основою даного заходу є сприяння реалізації наукового потенціалу
студентів-науковців, стимулювання і підвищення їх
зацікавленості у проведенні науково-дослідної роботи
та сприяння популяризації наукових доробків наукової
студентської еліти Львівського національного аграрного університету.
Із вступним словом виступив д.е.н., в.о. професора
Ігор Богданович Яців, який відзначив рівень професійної підготовки студентів-науковців висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом
ЛНАУ. У своєму виступі проректор з наукової роботи
наголосив на постійному сприянні розвитку студентського наукового активу академіка НААНУ, ректора
Львівського національного аграрного університету Володимира Васильовича Снітинського та передав слова
щирої вдячності від очільника закладу за примноження
наукових здобутків університету.
Проведення Конкурсу відбувалося в II етапи. Для
участі у I-му етапі понад 20 кращих студентів представили результати своїх наукових досліджень конкурсним
комісіям в межах кожного факультету. За результатами
I-го етапу Конкурсу кращих студентів-науковців було
рекомендовано для участі в II-му етапі даного заходу.
Конкурсантів у II-му етапі Конкурсу було 8. До їх
числа ввійшли представники економічного і землевпорядного факультетів, факультетів механіки і енергетики та агротехнологій і екології. До основних критеріїв
оцінки результатів наукових досліджень впродовж
2014–2015 н. р. конкурсна комісія віднесла участь у
Всеукраїнських та міжнародних конференціях і форумах, активність студентів у конкурсах наукових робіт та
олімпіадах, кількість наукових публікацій та отримання патентів, участь у виставках і презентаціях, відзнаки
за наукову діяльність і ряд інших.

За результатами Конкурсу пальму першості отримала представниця економічного факультету – Марія Косар, студентка групи Фін-24 СП (науковий керівник –
к.е.н., в.о. професора Я. С. Янишин). Дипломами II
ступенів відзначено студенток економічного факультету – Андріану Телюк, гр. Оа-61 (науковий керівник –
к.е.н., доцент Л. П. Петришин) та Наталію Канюк,
гр. Фін-53 (науковий керівник – к.е.н., доцент Л. В. Синявська). За кількістю набраних балів четверту і п’яту
позиції між собою розділили конкурсанти технічних
і гуманітарних наук. Так, дипломи III ступеня отримали Микола Андрушко, студент групи Аг-61 (науковий керівник – к.с-г.н., в.о. професора П. Д. Завірюха)
і Віталій Лапинський, студент групи Ен-42 (науковий
керівник – к. т. н., доцент Д. П. Гречин). Варто відзначити,
що переможці достойно представили результати своїх
наукових досліджень, про що свідчить велика кількість
публікацій у виданнях, патентів, впроваджень, призових місць у всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та у різного рівня
олімпіадах, премій, цінних подарунків, дипломів та
грамот.
Всі інші конкурсанти були нагороджені грамотами,
що буде мотивувати їх до подальшої активної наукової
діяльності в стінах ЛНАУ.
Галина Східницька,
голова Ради молодих вчених ЛНАУ,
к.е.н., доцент
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Участь ЛНАУ у проекті TEMPUS

ЛНАУ є учасником проекту ЄС TEMPUS «Рамка
кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище
для українських університетів»(QANTUS), який триватиме з грудня 2013 року до листопада 2016 року.
Мета проекту полягає в підвищенні якості та
актуальності вищої освіти в Україні і її конвергенції
з європейською освітою шляхом розроблення
кваліфікаційних рамок. Партнерами в проекті з
європейської сторони є Університет Павії (Італія),
Університет природних ресурсів та природничих наук
(Австрія), Університет Кобленц-Ландау (Німеччина),
Яґеллонський університет (Польща), Університет Ллейди (Іспанія), Університет Генуї (Італія). З української

сторони партнерами є Міністерство освіти і науки
України, Одеська національна морська академія, Одеський державний екологічний університет, Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Уманський національний університет
садівництва, Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
Інститут екології Карпат НАН України та ін.
В рамках виконання проекту відбулися навчальні
візити представників ЛНАУ (ректор В.В. Снітинський
і доцент Б.В. Кректун) до університету Ллейди та до
університету природних ресурсів та природничих наук
у Відні.
Зібрані матеріали і отриманий досвід буде використаний для розроблення галузевих кваліфікаційних
рамок у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування в українських університетах, розробки навчальних програм на основі компетентнісного підходу,
організації навчальних курсів для викладачів.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків

Конкурс «Кращий студентський
науковий гурток ЛНАУ – 2015»

Згідно з наказом ректора від 26.04.2015 р. 3-4 червня
відбувся конкурс «Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ – 2015». Для участі в конкурсі було представлено документацію 64-х студентських наукових гуртків.
Згідно з результатами конкурсу, лідером став студентський науковий гурток «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту» кафедри бухгалтерського обліку
і аудиту економічного факультету, який нагороджено
дипломом першого ступеня. Дипломи другого ступеня отримали студентські наукові гуртки економічного
факультету та факультету агротехнологій та екології –
«Актуальні проблеми міжнародної економіки» кафедри
міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД
та «Екологія» кафедри екології та біології.
Наступними за кількістю отриманих балів стали
студентські наукові гуртки економічного факультету –
«Податкова і банківська справа» кафедри фінансів і кредиту та «Економіст» кафедри економіки підприємства
та інновацій, а також конкурсант факультету механіки
та енергетики – студентський науковий гурток «Проектування систем аграрного виробництва» кафедри
управління проектами та безпека виробництва.
Треба відзначити, що наукові доробки таких студентських наукових гуртків як «Економіка землеко-

ристування та охорона земель» (кафедра землевпорядного проектування землевпорядного факультету),
«Плодівник» (кафедра плодоовочівництва, технології
зберігання та переробки продукції рослинництва факультету агротехнологій та екології) і «Краєзнавство»
(кафедра українознавства факультету будівництва
та архітектури) також були достойно представлені і
відзначені грамотами Львівського національного аграрного університету.
Галина Східницька,
голова Ради молодих вчених ЛНАУ,
к.е.н., доцент
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Львівський національний аграрний
університет оголошує прийом студентів
На денну та заочну форми навчання на 2015–2016 навчальний рік за освітньопрофесійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальностями:
* Облік і аудит;
* Фінанси і кредит;
* Економіка підприємства;
* Міжнародна економіка;
* Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності;
* Менеджмент організацій і
адміністрування;
* Землеустрій та кадастр;
* Геоінформаційні системи і технології;
* Економіка довкілля і природних ресурсів;
* Оцінка землі та нерухомого майна;
* Промислове і цивільне будівництво;
* Архітектура будівель і споруд;

* Дизайн архітектурного середовища;
* Агрономія;
* Плодоовочівництво і виноградарство;
* Екологія та охорона навколишнього середовища;
* Енергетика сільськогосподарського виробництва;
* Механізація сільського господарства;
* Якість, стандартизація та сертифікація;
* Обладнання переробних і харчових виробництв;
* Автомобілі та автомобільне господарство;
* Підйомно-транспортні, дорожні,
меліоративні машини і обладнання.

Заяви приймаються для вступу на ОКР «Спеціаліст» та ступінь «Магістр» з 13 липня по
1 серпня 2015 року.
Фахові вступні випробування на ОКР «Спеціаліст» та ступінь «Магістр» (у письмовій
формі) та іспит з іноземної мови (для ступеня «Магістр» у формі тестування) відбудуться з
2 по 13 серпня згідно з розкладом.
До заяви на ім’я ректора вступники особисто подають:
Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», «Спеціаліст» (з додатком);
Шість фотокарток розміром 3 х 4 см;
Конверт із зворотною адресою;
Оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток
(приписне посвідчення) вступник пред’являє особисто.
За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою: 80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130), тел. (032) 224-24-98.
Проїзд до університету маршрутними таксі № 111 «Ринок «Південний» – Дубляни»;
№ 180А «Готель «Львів» – Дубляни».

