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Шановний Володимире Васильовичу
вітаємо Вас з ювілеєм!

Ми – працівники, студенти, випускники – горді тим, що нам випала честь вчитися і працювати в Львівському національному аграрному університеті – колисці кваліфікованих кадрів для потреб українського села.
Наш славетний навчальний заклад, в стінах якого живе дух керманича українського патріотизму Степана
Бандери, багато років чекав на дбайливого господаря, який оживить Альма Матер силою власної харизми. Відтак 1998 року з початком вашого ректорства почалося нове життя нашого вишу. Насамперед було суттєво
покращено якість навчального і виховного процесів, а також створені умови для дозвілля студентів, сформовано структуру ступеневої освіти, відновлено навчальну та відпочинкові бази університету, збудовано
та освячено церкву рівноапостольного князя Володимира Великого, відкрито пам’ятник Степанові Бандері,
створено п’ять музеїв та нові, актуальні для сьогодення кафедри. Під вашим керівництвом наш університет
отримав статус національного, створено потужний колектив науковців та педагогів. З Вашим приходом у
колективі запанувала здорова, креативна, творча атмосфера. Університет почав співпрацювати з багатьма
освітніми закладами та науковими центрами аграрного профілю, а наші викладачі та студенти отримали
можливість в рамках міжнародної співпраці навчатись та проходити практику за кордоном, що вкрай важливо для формування фахівців.
Володимире Васильовичу, своїми знаннями, жертовним служінням та Богом даною харизмою Ви гуртували колектив фахівців-науковців, і, як наслідок, маємо гарне, патріотичне, освічене, гідне студентство та
понад 50 000 випускників університету, які достойно розвивають українське село.
За вашу невтомну працю, Володимире Васильовичу, за постійне стремління зміцнювати та розбудовувати аграрний університет колектив викладачів та студентів уклінно дякує Вам та бажає з нагоди ювілею Божого благословення на всі ваші починання, на всі справи і добрі діла, якими Ви прикрашаєте наш університет!
Колектив ЛНАУ
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Зустріч з юністю

26 травня 2018 року у Львівському національному
аграрному університеті відбулися урочистості з нагоди
Дня зустрічі випускників. У цей день зустрілися випускники 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998,
2003, 2008, 2013 років випуску Львівського сільськогосподарського інституту, Львівського державного аграрного університету, Львівського національного аграрного університету.
Урочистості розпочалися виконанням Гімну України та покладанням квітів до пам’ятника національному
Героєві України, випускнику нашого університету Степанові Бандері, а також до меморіального знака Героям
Небесної Сотні та Герою України Анатолію Жаловазі. До меморіальної дошки Михайлові Тимофійовичу Гончару, видатному діячеві аграрної освіти і науки, Заслуженому працівнику Вищої школи України, багатолітньому
ректорові Львівського НАУ покладали студенти – учасники творчих колективів і студентського самоврядування
Львівського національного аграрного університету, Василь Григорович Поплавський (випускник 1958 року) та
Петро Павлович Нагайовський (випускник 1983 року).
З вітальним словом до випускників ювілейних років звернувся ректор університету, академік НААНУ та Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних наук В.В. Снітинський, який розповів про історію, розвиток і здобутки навчального закладу. Володимир Васильович, зокрема, наголосив на тому, що ЛНАУ пишається
своїми вихованцями, серед яких відомі політичні та громадські діячі, авторитетні науковці, керівники установ і
організацій, висококваліфіковані фахівці у сфері аграрного виробництва. Було зачитано наказ ректора про нагородження грамотами випускників університету за багатолітню сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну
співпрацю та вагомий внесок у розвиток Львівського національного аграрного університету.
Своїми спогадами про навчання в університеті, студентські роки та наукові здобутки поділився випускник
економічного факультету 1958 року, професор кафедри економіки Львівського національного аграрного університету Василь Григорович Поплавський. Із зони АТО з далекої Донеччини на зустріч з однокурсниками приїхав
випускник факультету механіки та енергетики 1983 року випуску, командир штурмової роти 14 окремої механізованої бригади, учасник бойових дій Петро Павлович Нагайовський.
Від студентства ЛНАУ до випускників ювілейних років звернувся голова студентської самоврядної організації
«Основа», студент 5 курсу факультету будівництва та архітектури Віктор Аторвін, який запевнив усіх присутніх у
тому, що сьогоднішня студентська молодь продовжує традиції університету і в майбутньому займе гідне місце у
житті. Творчим дарунком для випускників стали виступи колективів та учасників художньої самодіяльності, які
є гордістю ЛНАУ.
Ярина Гоцак, випускниця
Ведучі концертної програми побажали випускникам
здоров’я, добра, успіхів у роботі та усіх починаннях, а
землевпорядного факультету 2003 р.
найголовніше – мирного неба над Україною, щедрого
Спочатку я собі не дуже уявляла роботу в секврожаю на землі. Завершенням свята стала спільна фоторі землевпорядкування, але коли після закінчення
тографія та зустріч випускників з рідними факультетауніверситету прийшла працювати за скеруванням у
ми.
держкомзем у місті Львові, дуже хотілося скористаІнформаційний відділ
тися отриманими під час навчання знаннями. Так поступово втягнулася в роботу, а почала я зі спеціаліста
першої категорії, побачила, що будь-яка робота, якщо
до неї ставитися відповідально і з любов’ю, може приносити задоволення. Згодом почався мій кар’єрний
ріст. Спочатку я була спеціалістом першої категорії,
потім провідним, потім головним спеціалістом, потім
начальником відділу – і так аж до посади заступника
начальника відділу Головного управління держгеокадастру у Львівській області. Моя праця приносить мені
задоволення, тому що я бачу, наскільки важливою та
необхідною є така ділянка роботи, і це приємно. Але
всього цього б не було, якби я не отримала освіту за фахом «Землевпорядкування і кадастр» у рідному аграрному університеті.
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Андрій Линдюк, випускник
економічного факультету 2003 року

В стінах рідного вишу я отримав спеціальність «Менеджмент організацій». Власне це й стало вирішальним чинником при виборі майбутнього місця праці, бо моя діяльність сьогодні на 100 % відповідає
диплому та отриманим знанням. Я голова Маневицької районної державної адміністрації Волинської області, все, чого мене тут навчали – а
це цикл управлінчих дисциплін, технологічні дисципліни, цикл дисциплін землевпорядному факультету – я щоденно застосовую повною
мірою в роботі. Систематично цитую своїх професорів, доцентів, намагаюся втілити в життя ті ідеї, які вони свого часу вкладали в нас, студентів. Все це згадується крізь роки з теплом, з чуйністю, бо стосунки
між викладачами та студентами тут, в аграрному, завжди були особливими – вони будувалися на взаємній довірі та повазі. Велику користь
в житті мені принесло набуте під час навчання вміння спілкуватися з
людьми. А сталося це само собою, коли мене було обрано студентським
деканом економічного факультету. Тоді ми створювали студентську
самоврядну організацію, проводили конкурси талантів, «Міс і містер
Університету» та інші цікаві заходи, завдяки яким я засвоїв, як проводити фестивалі та інше. Тому сміливо сьогодні на посаді голови району
проводжу різноманітні народні гуляння чи конкурси, чи фестивалі, і
все це завдяки досвіду, отриманому під час навчання в ЛНАУ.

Олена Лозовицька, випускнця
агрономічного факультету 2009 року

Своє життя я свідомо пов’язала із проблемами села. Відтак вже дев’ятий рік я є
держслужбовцем у сфері надання консультацій фермерам, тобто ми є статистично-дорадчою службою, вкрай необхідною
для потреб села, бо консультуємо з питань
хімзахисту, вирощення сільськогосподарської продукції, підвищення її врожайності та
допомагаємо у вирішенні інших питань. Я
задоволена тим, що отримала тут, в ЛНАУ,
не тільки диплом, але й фундаментальні
знання. І за це хочеться подякувати рідному
аграрному університету та його викладачам.

Роман Токай, випускник
землевпорядного факультету 1993 року:

Як голова Сокальської райдержадміністрації я
щодня зіштовхуюся з великою кількістю питань, які
потрібно оперативно вирішити. Тут мені стала в нагоді моя активність в роки навчання в сільськогосподарському інституті, де я мав змогу перевірити свої
лідерські якості. Хоча і знання, отримані тут, також
багато для мене значать.
Також серце переповнює вдячність нашому
ректору за те, що тут все таке доглянуте і ошатне.
Приємно повертатися в місця своєї юності, в дорогу
і рідну домівку, де панує особлива аура, де кожен кутик є рідним, але ще приємніше бачити, що у аграрного є господар, а значить є майбутнє!

Василь Поплавський, випускник
економічного факультету 1958 року:

Для мене аграрний став, без перебільшення, життєвим дороговказом. Отримані тут знання дали можливість підкорити багато вершин, завдяки чому почуваюся потрібним, зреалізованим, а відтак і щасливим. Я
професор кафедри економіки, мені подобається читати
лекції студентам. Варто сказати, що студентство сьогодні є дуже цікавим, мудрим, і це дає багато натхнення
для викладача. Цьогорічна зустріч випускників для мене
особливо знаменна тим, що зустрічаюся вже з тими,
кого навчав, хто в різні роки був моїм студентом. Бачити
стільки знайомих облич – справді велика радість!

Василь Кузько, випускник
агрономічного факультету 1983 року:

Студентські роки в аграрному стали для мене найсвітлішим періодом мого життя. Але найголовніше те,
що саме тут я отримав фундаментальні знання, які і
досі застосовую. Тому так приємно бачити своїх викладачів, чиї настанови супроводжують мене життєвими
дорогами. Все, що я тут отримав допомогло мені в моїй
професійній діяльності. Дякую долі, що мав щасливих
5 років навчання та 4 роки аспірантури, що захистив
тут диплом кандидата сільськогосподарських наук.
У підпорядкованій мені організації, а я є директором
львівського обласного державного центру експертизи
сортів рослин, також працюють багато спеціалістів-випускників Львівського сільськогосподарського інституту, а тепер – Львівського національного аграрного
університету. І мені приємно свідчити, що випускники
аграрного – це висококваліфіковані спеціалісти, відмінні професіонали і, як правило, чудові люди!
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XХ Зліт іменних стипендіатів та відмінників
навчання «Лідери АПК ХХІ століття»

З 6 по 8 червня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва проходив XХ Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК
ХХІ століття». Цей ювілейний зліт зібрав відмінників
навчання, переможців І туру Агрополітичних дебатів
та голів студентського самоврядування усіх аграрних
закладів вищої освіти України. ЛНАУ представила команда відмінників навчання та студентських лідерів у
складі: Софії Миколаїв (Фін-22сп), Романа Сиротюка (Зв-54), Марини Гребенюк (Аг-32), Михайла Гусака
(Аг-52), Віктора Аторвіна (Буд-51), Єлизавети-Марії
Довгої (Зв-42), Розілє Насибової (Мо-31), Романа Кирика (Маш-51), Вікторії Степаняк (Вишнянський коледж ЛНАУ), Богдана Гавриліва (Золочівський коледж
ЛНАУ), Боженни Комарницької (Стрийський коледж
ЛНАУ), Ганни Лакус (Екологічний коледж ЛНАУ) та
керівника підрозділу з організації виховної роботи
студентів Оксани Володимирівни Качмар.
У рамках зльоту 7 червня 2018 року відбувся фінал
Агрополітичних дебатів та конкурсу «Стратегічний
розвиток аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів». Даний захід було організовано за
сприяння Науково-методичного центр «Агроосвіта»
за методичної підтримки з боку проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД).
До складу журі фінальних диспутів увійшли: Дітер
Кіршке – Університет Гумбольдта (Німеччина); Штефан
фон Крамон – Геттінгенський університет (Німеччина);
Антьє Фрезе – Федеральне міністерство продовольства
(Німеччина); Герман Інтеманн – посольство Німеччини; Уве Шьоне – експерт АПД з правових питань; Олександр Калюжний – Український клуб аграрного бізнесу;
Микола Поєдинок – Асоціація сільських та селищних
рад (Україна); Денис Марчук – Всеукраїнська Аграрна
Рада; Анастасія Пилаєва – АПД; Тетяна Іщенко – директор ДУ НМЦ «Агроосвіта».
Перемогу в аграрно-політичних дебатах виборола команда червоних, до якої увійшли Софія Миколаїв (Львівський національний аграрний університет),

Наталія Мостовенко (Миколаївський національний
аграрний університет), Олександр Василенко (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Переможці отримали дипломи за І місце та
нагоду відвідати Німеччину з метою навчання, обміну
досвідом та ознайомлення з аграрними підприємствами цієї країни.
Вперше на зльоті проходив конкурс наукових робіт
англійською мовою «Стратегічний розвиток аграрного
сектору – бачення молодих українських спеціалістів».
Серед 9 представлених робіт перемогу отримали Єлизавета-Марія Довга (ІІ місце) та Софія Миколаїв (ІІІ
місце).
8 червня 2018 року розпочали свою роботу дискусійні клуби. У роботі першого клубу «Студентське
самоврядування. Що ми можемо змінити?» розглядалися питання про студентське самоврядування – стратегії розвитку, досягнення, проблеми та перспективи.
На ньому зібралися голови студентських організацій та
студентських рад. Львівський НАУ представив голова
ССО «Основа» Віктор Аторвін.

Подяками та грамотами за роботу у дискусійних
клубах відзначені студенти нашого університету: Розілє
Насибова – «Сучасний менеджер – який він?»; Михайло
Гусак – «Зміни клімату та їх вплив на сільськогосподарське виробництво України»; Роман Кирик – «Аграрний
інженер. Хто він сьогодні? Які знання йому потрібні?»;
Роман Сиротюк– «Земельна реформа. Ризики та успішне завершення»; Марина Гребенюк – «Садівництво і
овочівництво. Новий погляд»; Софія Миколаїв – «Перспективи привабливості аграрного сектору».
Команду лідерів та відмінників навчання із перемогами привітав ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В.
Снітинський. Володимир Васильович подякував студентам за їхні наукові досягнення та активну позицію у
житті університету, а також побажав подальших успіхів
у вдосконаленні своїх знань та наукових досліджень.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів
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19 червня 2018 р. у залі засідань вченої ради підводилися підсумки конкурсів «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2018» та «Кращий студентський науковий гурток
Львівського національного аграрного університету –
2018».
Переможців конкурсів привітав з науковими здобутками проректор з наукової роботи університету І.Б.
Яців, який відзначив високий рівень студентської наукової роботи в Львівському національному аграрному
університеті.
Протягом поточного навчального року студенти нашого навчального закладу здобули 25 призових місць у
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади і 24 призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук 2017–2018 н.р.
За результатами конкурсу «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету диплом I ступеня отримала Софія Миколаїв (науковий керівник – к.е.н., доцент А.А. Верзун), дипломи II ступеня
отримали Дар’я Метьолкіна (науковий керівник – к.е.н., старший викладач І.М. Лаврів) і Лілія Михальчук (науковий керівник – к.е.н., доцент Л.Б. Гнатишин), дипломами III ступеня нагороджені Олександр Занчук (науковий
керівник – к.е.н., доцент Р.Б.Таратула), Петро Доманюк (науковий керівник – к.т.н., професор, декан факультету механіки та енергетики С.Й. Ковалишин). Грамотами нагороджені Роман Сиротюк, Оксана Зусько, Христина
Кльок, Ілона Кобилинська, Володимир Білозір.
За результатами конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного
університету – 2018» Диплом I ступеня отримав студентський науковий гурток «Державний земельний кадастр»
кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент, завідувач кафедри
земельного кадастру Р.Б. Таратула).
Дипломами II ступеня нагороджені студентські наукові гуртки «Фінанси, банківська справа та страхування»
кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету (керівник гуртка – к.е.н., в.о. доцента О.Г. Агрес) та «Екологія» кафедри екології факультету агротехнологій і екології (керівник гуртка – к.б.н., в.
о. доцента М.Я. Онисковець).
Дипломи III ступеня нагороджені гуртки «Економіст-міжнародник» кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу економічного факультету (керівник гуртка – к.е.н., старший викладач І.М. Лаврів), «Агроелектрик» кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики (керівник гуртка – старший викладач
А.Ф. Герман), «Селекція та захист рослин» кафедри генетики, селекції та захисту рослин факультету агротехнологій і екології (керівник гуртка – старший викладач О.О. Дудар).
Грамоти отримали студентські наукові гуртки «Проектування систем аграрного виробництва» кафедри управління проектами та безпеки виробництва факультету механіки та енергетики (керівник гуртка – к.т.н., в. о. доцента кафедри управління проектами та безпеки виробництва Л.Л. Сидорчук), «Новітні технології у
будівництві» кафедри технологій та організації
будівництва факультету будівництва та архітектури (керівник гуртка – к.т.н., доцент кафедри
технологій та організації будівництва Ю.Є.Фамуляк).
Всім науковим керівникам студентів-науковців та керівникам студентських наукових гуртків висловлено щирі слова вдячності за нелегку
працю – формування наукової еліти у нашому
навчальному закладі, а також за його межами.
Галина Східницька,
Голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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Здобутки студентів ЛНАУ у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт

Багатим на досягнення для студентів Львівського
національного аграрного університету став 2017–2018
н. р. Так, за результатами участі студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук доробок університету
поповнився 48 нагородами.
Треба відзначити, що Львівський національний
аграрний університет за результатами рейтингування
закладів вищої освіти аграрного профілю Міністерством освіти і науки України 2016–2017 н. р. зайняв
третє місце після Національного університету біоресурсів та природокористування України та Миколаївського національного аграрного університету. Впевнені, що
такий високий результат є заслугою всього професорсько-викладацького складу та численного студентського активу нашого закладу.
Свідченням високого рівня підготовки спеціалістів
аграрного спрямування є кількість отриманих нагород
найвищого рівня у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади. Так, у 2017–2018 н. р. досягнення студентів
Львівського національного аграрного університету
знайшли своє відображення у 25 дипломах усіх ступенів.
Лідером за кількістю отриманих нагород став факультет механіки та енергетики. У доробку факультету
10 призових місць, з яких 1 диплом першого ступеня,
3 та 6 дипломів другого та третього ступенів відповідно.
Почесне друге місце за кількістю отриманих нагород у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у
2017–2018 н. р. належить студентам економічного факультету, позаяк один із них нагороджений дипломом
I ступеня, троє – дипломами II ступеня та двоє – дипломами III ступеня.

Треба відзначити, що цьогоріч студенти факультету агротехнологій і екології відзначаються високою
результативністю участі у згаданому вище заході. Так
у 2017–2018 н. р. представники факультету отримали
п’ять нагород і відзначені неодноразово дипломами
першого, другого та третього ступенів.
Представники землевпорядного факультету також
доклалися до підвищення місця Львівського національного аграрного університету у загальному рейтингу
закладів вищої освіти України, зайнявши два призові
місця – другого та третього ступенів.
У науковому доробку Львівського національного
аграрного університету поточного навчального року –
24 нагороди за участі понад 25 студентів. Із них відзначено дипломом I ступеня 7 студентів-науковців, 7 і
12 студентів – дипломами II та III ступенів відповідно.
Пальма першості за кількістю отриманих нагород
у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук у 2017–2018 н. р. належить економічному факультету. У науковому доробку факультету 12 призових місць, з яких 2 дипломи першого ступеня, 3 та 7 дипломів
другого та третього ступенів відповідно.
Студенти факультету механіки та енергетики здобули дев’ять нагород: дипломами I ступеня відзначені
2 студенти, II ступеня – 3 студенти та III ступеня –
4 студенти.
Факультет агротехнологій і екології у поточному навчальному році збільшив наукові досягнення університету двома відзнаками за вагомість наукових досліджень, отримавши два дипломи першого та третього
ступенів.
Землевпорядний факультет примножив досягнення
ЛНАУ, отримавши одну відзнаку найвищого рівня.
Наукові керівники студентів-переможців Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук відзначені грамотами
та подяками.
Колектив Львівського національного аграрного
університету вітає наших переможців із отриманими
відзнаками. Ми пишаємося Вами, бо Ви є зразком для
наслідування для інших. Нехай Ваш високий потенціал
слугує міцним фундаментом для вирішення актуальних проблем сьогодення. Подальших Вам здобутків,
творчого натхнення та невичерпної енергії для нових
досягнень.
Галина Східницька,
Голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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4 червня 2018 року у Львівському національному
аграрному університеті відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Актуальні проблеми розвитку земельних відносин: сьогодення і перспектива».
Засідання конференції відкрив вступним словом ректор ЛНАУ, академік НААН України В.В. Снітинський.
Володимир Васильович відзначив роль земельної реформи в житті нашої держави і зауважив, що серед усіх
реформ саме земельна є однією із найважливіших, адже
земля – це наше неоціненне багатство. Прокоментував
він і підходи до вирішення найбільш актуального питання в земельній політиці – питання мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення.
Ректор університету представив учасників науково-практичної конференції, серед яких багато висококваліфікованих виробничників і науковців України, зокрема: д.с.г.н., академік НААН України, президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало; д.е.н., професор, академік НААН України Леонід Новаковський; д.т.н., професор, завідувач кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету
будівництва і архітектури Ольга Петраковська; д.е.н., професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Йосип Дорош; заступник голови ВГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» Олександр Моцун; голова відокремленого підрозділу ВГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» у Львівській області Ростислав Динисюк і інші.
Володимир Васильович Снітинський привітав усіх учасників конференції і побажав успіхів в роботі.
Учасників конференції привітав і д.с.г.н., академік НААН України, президент Національної академії аграрних
наук України Ярослав Гадзало. Слова подяки були висловлено Леоніду Новаковському – людині, яка понад 60
років працює в землевпорядній сфері. Ярослав Гадзало також зупинився на проблемах втілення земельної реформи в Україні, на пошуку правильних підходів до використання земельних ресурсів..
Зі змістовною доповіддю виступив Леонід Новаковський. Доповідач зосередив увагу на актуальних проблемах
сьогодення, серед яких: проблема формування легалізації права власності на землю, а це і проблема комунальної
власності; проблема ефективного управління земельними ресурсами; проблема земельного кадастру, а саме наявності подвійної реєстрації землі в державному земельному кадастрі.
Заступник голови ВГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників Олександр Моцун
нагородив Леоніда Яковича дипломом почесного члена спілки сертифікованих землевпорядників України за вагомий внесок в землевпорядкування України.
Крім того, на конференції також виступили з доповідями: Йосип Дорош – «Наукові засади удосконалення
інституційного середовища системи землеустрою в Україні»; Ольга Петраковська – «Обмеження у використанні
земель навколо режимоутворюючих об’єктів»; Ольга Дорош – «Професія землевпорядник на ринку праці: стан
та проблеми попиту і пропозиції»; Мирослав Богіра –
«Екологічна складова використання земель сільськогосподарського призначення» та інші.
Під час доповідей виступи окремих доповідачів переходили у дискусії, до яких долучалися учасники конференції.
На завершення науково-практичної конференції була
прийнята резолюція.
Віктор Аторвін,
в.о. голови ССО «Основа»
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Зустріч керівництва ЛНАУ з викладачами
Державної вищої технічно-економічної школи
ім. Броніслава Маркевича (Польща)

22 травня 2018 року у Львівському національному
аграрному університеті відбулась зустріч керівництва
університету з викладачами Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в
Ярославі (Польща).
Львівський національний аграрний університет
представляли: ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський, перший проректор,
к.т.н., професор Віталій Мефодійович Боярчук, проректор з наукової роботи, д.е.н., в.о. професора Ігор Богданович Яців, декан землевпорядного факультету, д.е.н.,
професор Михайло Григорович Ступень, заступник
декана землевпорядного факультету, завідувач кафедри
геодезії і геоінформатики к.е.н., доц. Павло Петрович
Колодій.
До складу польської делегації входили: Дорота Дейняк – проректор з дидактичних дисциплін Державної
вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі; Марек Банас – доктор з організації
навчання факультету інженерних технологій; Моніка
Белавейдер – керівник відділу інтегрованої геодезії; Катажина Маяковська – старший викладач.
Під час візиту відбулося підписання договору про

співпрацю між Львівським НАУ та Державною вищою
технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща).
Крім цього, польські колеги відвідали землевпорядний факультет, де було обговорено умови подальшої
співпраці щодо стажування викладачів і студентів факультету.
Романна Кюнцлі,
доцент кафедри дизайну

Президент Агенції міжнародних програм землі
Тюрінгії відвідала ЛНАУ

1 червня 2018 року наш університет відвідала президент Агенції міжнародних програм землі Тюрінгії п.
Ліліана Грицишин. Угода про співпрацю між нашим
університетом та агенцією була підписана минулого
року. Дана угода передбачає проходження навчально-виробничої практики студентів факультету агротехнологій і екології на сільськогосподарських підприємствах землі Тюрінгія.
Цього року троє студентів 4-го курсу факультету

Назарій Романишин, Марія Волинець та Юрій Юхим’юк
проходили практику з березня до травня на сільськогосподарських підприємствах і отримали найкращі характеристики після проходження практики.
В рамках візиту відбулася зустріч з ректором університету Володимиром Снітинським, на якій п. Ліліана
Грицишин повідомила про те, що німецька сторона дуже
задоволена рівнем теоретичної та практичної підготовки наших студентів і готова приймати наших студентів
у майбутньому. Пані Ліліана Грицишин проінформувала, що згадані студенти отримали безтерміновий контракт на роботу на сільськогосподарських підприємствах Німеччини. В ході візиту було відібрано ще двох
студентів факультету агротехнологій і екології для проходження ознайомчої практики, яка передбачає відвідування семінарів та практичних занять.
Учасники зустрічі висловили сподівання, що в майбутньому такі зв’язки переростуть в спільні проекти,
які будуть корисними як для нашого університету, так і
для колег із сусідньої Польщі.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків
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Офіційний візит делегації
Державного університету штату Пенсильванія

31 травня 2018 року ЛНАУ з офіційним візитом
відвідала делегація Державного університету штату
Пенсильванія (США). Делегацію очолював декан коледжу сільськогосподарських наук доктор Річард Роуш. У
її складі були професор кафедри економіки сільського
господарства, соціології та освіти Державного університету штату Пенсильванія Джейсон Харпер, дорадник
Пенсільванської дорадчої служби, науковий працівник університету Карла Снайдер, консультант програми WIRA для молодих науковців штату Пенсильванія
Юрій Бігун.
Метою зустрічі була активізація та розвиток співпраці Державного університету Пенсильванії з Львівським
національним аграрним університетом. Ця співпраця
була започаткована ще у 2003 році та дала плідні результати у формі стажування викладачів, обміну студентами, удосконалення організації освітнього процесу
тощо.
У рамках візиту відбувся круглий стіл делегації
Державного університету штату Пенсильванія з представниками адміністрації та науково-педагогічними
працівниками ЛНАУ. Ректор університету академік Володимир Снітинський і декан коледжу доктор Річард
Роуш відзначили широкі можливості для співпраці між

університетами, окреслили коло питань у сфері наукової та освітньої діяльності, в яких ця співпраця є особливо перспективною. З інформацією про досягнення й
потенціал Львівського національного аграрного університету виступила керівник відділу міжнародних зв’язків Ольга Іщенко. Наші гості повідомили про високий
інтерес американських учених до процесів, що відбуваються в аграрному секторі України, та зацікавлення в
реалізації спільних наукових проектів. Спогадами про
участь у програмах співпраці між обома університетами, яка мала місце в минулому, поділилися доценти
Богдан Гулько, Роман Шмиг, Богдан Кректун.
Делегація університету штату Пенсильванія відвідала музей історії Львівського національного аграрного
університету, низку навчально-наукових лабораторій.
За результатами візиту визначені заходи, які забезпечать зміцнення контактів між навчальними закладами
двох континентів. Керівники ЛНАУ та коледжу сільськогосподарських наук висловили переконання, що
співпраця наших університетів отримає подальший
розвиток.
Віктор Аторвін,
в.о. голови ССО «Основа»
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Пам’яті академіка М.І. Вавилова

6-8 червня у стінах нашого університету відбулася
Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 130-річчю від дня народження академіка М.І.
Вавилова, а також 78-річчю його перебування в Дублянах. Організацією заходу займалася кафедра генетики, селекції та захисту рослин, якою керує проф. П.Д.
Завірюха.
ЛНАУ вітав гостей зі всіх аграрних закладів вищої
освіти та деяких коледжів України, а також численних
наукових установ та інституцій, що входять до складу
НААН.
Результати наукових досліджень 142 авторів дістали
належне відображення у фаховому науковому виданні
«Агрономія» (том І), який отримали усі учасники.
Засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції відкрив ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський, який відмітив, що
у сучасному сільському господарстві серед факторів
нарощування виробництва рослинницької продукції
провідне місце належить сортовим ресурсам, адже, за
даними науки і практики, нові сорти сільськогосподарських культур можуть забезпечувати 30-35% приросту
урожаю і є одним із факторів інтенсифікації аграрного
виробництва.
Також акад. В.В.Снітинський відмітив значну роль
видатного вченого М.І. Вавилова, який на європейському і світовому рівні багато зробив для становлення і
розвитку фундаментальної й прикладної біології.
Не випадково Всеукраїнська науково-практична
конференція «Селекція сільськогосподарських рослин
у ХХІ столітті: теорія і практика, реалії та перспективи»
присвячена пам’яті вченого, який все своє життя віддав
збору рослинного різноманіття і створенню унікальних
генетичних колекцій як основного вихідного матеріалу
для практичної селекції рослин.
«Цього року минає 78 літ з часу, коли М.І. Вавилов,
вчений зі світовим ім’ям, в липні 1940-го року на дослідних полях Дублян ознайомився із унікальними
колекціями різних культур, в першу чергу – зернових.
Вже на той час академік М.І. Вавилов добре знав, що
біологічна «галицька кров» тече у багатьох знаменитих

канадських і європейських пшеницях, а результати генетичних досліджень «дублянців» публікуються у престижних біологічних журналах Європи і світу. Це ще
раз підкреслює правильність вибору тематики і місця
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції саме у Львівському НАУ», – відмітив ректор.
У своїй доповіді завідувач кафедри генетики, селекції
та захисту рослин П.Д. Завірюха зауважив, що М.І.Вавилову довелося бути одночасно і вченим-агрономом, і
організатором сільськогосподарської науки, генетиком
і селекціонером, ботаніком і географом-мандрівником.
Саме про нього академік-агрохімік Д.М. Прянишников
сказав: «Микола Іванович – геній, і ми не усвідомлюємо
цього лише тому, що він наш сучасник».
Великий інтерес і жваві наукові дискусії на конференції також викликали доповіді: професора В.С. Мамалиги, д.с.-г.н., професора О.С. Гораша, к.с.-г.н. В.В.
Волошиної, доцента Л.А. Вільчинської, д.с.-г.н. О.Ю.
Леонова, д.с.-г.н., професора В.М. Тищенка і здобувача
В.О. Гусенкової.
Українська науково-практична конференція пройшла у наукових дискусіях і пошуках. Сподіваємося, що
це сприятиме подальшому розвитку селекційно-генетичних досліджень у нашій державі, збереженню генетичного різноманіття рослин та його ефективному використанні для потреб прийдешніх поколінь.
Віктор Аторвін,
в.о. голови ССО «Основа»

березень-квітень 2018

11

ЛНАУ вітає Україну із Днем Вишиванки

Цьогорічне відзначення Всесвітнього Дня Вишиванки припало на християнське свято Вознесіння Господнього – 17 травня. У Львівському національному аграрному університеті цей день розпочався із Божественної
літургії у храмі Рівноапостольного князя Володимира
Великого. Університетську спільноту привітав капелан
університету о. Іван Венгрин, який побажав усім радості і миру, як Христос бажав своїм апостолам. Вітання
«Христос посеред нас» нехай додає свята у святості.
Студентська самоврядна організація «Основа», ППО
студентів та аспірантів, Центр академічного капеланства ЛНАУ уже традиційно організували флешмоб
«Україна – вишиванка», який зібрав викладачів, співробітників, студентів, що одягнули вишиванки як символ українства, як оберіг роду і нації. Університет у цей
день розквіт від різнокольорових вишиванок. А ще цей
захід був організований на підтримку Всеукраїнської
акції для майбутніх абітурієнтів «Щасти на ЗНО».
В основі флешмобу організатори запропонували
розіграш сертифіката на знижку 500 грн. в інтернет-магазині вишиванок «Скиба». Умови конкурсу: викласти фотографію у вишиванці до 18 травня з хештегом

#ЛНАУ_вишиванка.
Символом флешмобу стала пісня «Україна-вишиванка», яку виконала студентка економічного факультету Христина Зозуля. Організатори побажали усім
краси, миру, радості та привітали Україну із Всесвітнім
Днем вишиванки.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків
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Команда ЛНАУ зі спортивного туризму
взяла участь в чемпіонаті Львівської області
«Кубок Карпат – 2018», який проходив 29
квітня – 2 травня 2018 року. Маршрут довжиною 70 км по долинах і горах був пройдений за три дні. Найважчим виявився перший день, коли від м. Сколе (440 метрів над
рівнем моря) довелося стрімко підніматись
на гору Парашку – 1269 метрів. Далі маршрут проходив через водопад Гуркало, водопад Кам’янка, гору Ключ. Закінчився маршрут на Скелях Довбуша (біля с. Бубнище) з
подальшим виходом з маршруту до с. Болехів – м. Стрий – м. Львів.
Дуже приємно, що в складі групи були
представники багатьох областей України: Богдан Кузенко, Іван Заграй – Івано-Франківська область; Олег Ланковський
– Тернопільська обл.; Михайло Суханюк –
Хмельницька обл., Олег Васевич – Волинська

обл.; Галина Дудка – Донецька обл.; Григорій
Уський, Максим Балич, Іван Дробот, Юрій
Самковський – Львівська область.
Вітаємо команду ЛНАУ з ІІ місцем серед
команд закладів вищої освіти і бажаємо ще
багато покорених вершин.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків

Переможці «Універсіади
Львівщини – 2018» з важкої атлетики

24 травня 2018 року у спортивному комплексі ФСТ «Динамо» (м. Львів) пройшли змагання з важкої атлетики за програмою «Універсіада Львівщини – 2018» серед закладів вищої
освіти Львівщини, в яких збірна команда ЛНАУ зайняла ІІ місце у командному заліку.
Переможцями і призерами спортивних змагань стали:
Олена Маковецька, факультет будівництва та архітектури – І місце у ваговій категорії до
63 кг;
Павло Закашевський, факультет механіки та енергетики – І місце у ваговій категорії до
105 кг;
Ганна Ковальчук, факультет агротехнологій і екології – ІІ місце у ваговій категорії до 63
кг;
Марія Лесів, факультет механіки та енергетики – ІІ місце у ваговій категорії до 69 кг;
Василь Калапач, факультет агротехнологій і екології – ІІ місце у ваговій категорії до 69 кг;
Дмитро Ковальчук, економічний факультет – ІІІ місце у ваговій категорії до 85 кг.
Переможцям і призерам змагань бажаємо успішного виступу на чемпіонаті України з
важкої атлетики серед закладів вищої освіти МОН України..
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків

