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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Апостол правди і науки 

І день іде, і ніч іде...
І, голову схопивши в руки,

Дивуєшся: чому не йде
Апостол правди і науки

Т. Г. Шевченко

12 березня 2014 року Апостол правди і науки, 
втілений у Шевченковому слові та пісні, зійшов на сце-
ну актової зали Львівського національного аграрного 
університету, в якій відбулася урочиста академія, при-
свячена 200-літтю від Дня народження Великого Коб-
заря.

Відкрив урочистість ректор ЛНАУ, академік  
НААНУ Володимир Снітинський, який наголосив 
на важливості Тараса Шевченка для сьогодення, для 
кожної людини, яка асоціює себе з Україною, і особли-
во для молодого покоління, адже його палке «Борітеся 
– поборете» стало вербальною зброєю для нашого сту-
дентства, яке піднялося на боротьбу за кращу долю 
своєї Батьківщини. «Пишаймося тим, що саме нам, 
українцям, поталанило стати нащадками Шевченка. Він 
– наше сумління. Він – наша гордість. Він – справжній 
Апостол правди і науки нашої нації. І нині надважливо, 
щоб ми дослухалися до його імперативів, сприйняли їх 
і жили за цими заповітами», – сказав Володимир Васи-
льович.

Дарунок шани Кобзареві склали творчі колек-
тиви ЛНАУ: Народна хорова капела викладачів 
і співробітників університету,  Народна капе-
ла бандуристів (художній керівник – заслужений 
працівник культури України Іван Качкевич), Народна 
хорова капела «Джерела Розточчя» (художні керівники 
Марія Дребот та Марія Мандзак), Дівочий фольклор-

ний гурт «Берегиня» (художній керівник – заслужений 
працівник культури України Іван Качкевич), які вико-
нали музичні твори на слова Кобзаря. Мелодії пісень 
гармонійно переплелися з віршами Шевченка і про 
Шевченка, які прочитали заслужений діяч мистецтв 
України Юрій Чеков, доцент кафедри електротехнічних 
систем Володимир Паранюк, директор НД «Просвіта» 
Оксана Качмар і студенти Ольга Дмитрів, Настя Бар-
чук, Наталя Єршова, Марта Слободна, Софія Борис, 
Вікторія Брик і Андрій Ціздин.

Завершилася урочиста академія «Заповітом», який 
заспівали всі присутні в залі.

Українці завжди стоятимуть перед Шевченком, як 
перед своїм сумлінням, а в думках житиме його слово, 
сповнене любові і самопожертви, тож хай воскресне 
пророк у душі кожного з нас і прибуде в помислах та 
діяннях задля добра України.

Оксана Горда, проректор з НПВР
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Свою Україну любіть,
Любіть її… Во врем’я люте
В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть 

Ці слова нашого великого пророка – Тараса Шевчен-
ка сьогодні актуальні для нас як ніколи.

Здавалося, революція гідності, окроплена кров’ю 
«Небесної сотні», перемогла, але це дуже мізерна пере-
мога. Нам треба докласти ще багато зусиль, щоб ворог 
відступив. Нам треба щиро молитися за добру долю 
нашої Неньки-України, і не переставати боротися, щоб 
Україна стала справді незалежною, демократичною, ви-
сокорозвиненою і правовою державою.

У цій нелегкій боротьбі нам завжди допомагало 
і допомагатиме віще Тарасове слово «Борітеся – по-
борете». У ЛНАУ продовжуються заходи, приурочені 
200-літньому ювілею від дня народження великого сина 
української землі – Тараса Шевченка.

18 березня в читальному залі Наукової бібліотеки 
відбувся конкурс на краще читання Шевченкової поезії 
«Голос Кобзаря над світом лине». Його організували 
працівники бібліотеки, кафедра українознавства та  
НД «Просвіта».

У конкурсі взяли участь студенти всіх факультетів 
ЛНАУ: Андрій Левандович (гр. Ен-22), Мар’яна Збит-
ковська (гр. Зв-33), Настя Барчук (гр. Буд-21), Віктор 
Аторвін (гр. Буд-11), Олег Кудрич (гр. Арх.-11), Тарас 
Товарницький (гр. Арх.-11), Віталій Єднаковський  
(гр. Арх.-11), Василь Мік (гр. Буд-51), Владислав Бо-
рис (гр. Арх.-11), Світлана Гаврилюк (гр. Аг-11), Марта 
Слободна (гр. Зв-14), Оксана Козак (гр. Оа-12), Андрій 
Ціздин (гр. Аг-21), Софія Борис (гр. Оа-12), Василь До-
рош (гр. Мо-11).

З вітальним словом до конкурсантів звернулася  
О. М. Горда – проректор з навчально-виховної роботи. 

Конкурс Шевченкової поезії 
«Голос Кобзаря над світом лине»

Вона подякувала їм за участь у конкурсі, за любов до 
Шевченкового слова, побажала успіхів і перемоги.

Присутні з захопленням переглянули мультимедійну 
презентацію «Тарасові стежки», яку представив дирек-
тор музею історії ЛНАУ Ю. М. Токарський.

Голос Кобзаря, що линув з уст учасників конкур-
су, не залишив байдужими нікого: ні самих читців, ні 
глядачів, ні членів журі у складі Оксани Качмар – ди-
ректора НД «Просвіта», Олени Дерпак – доцента кафе-
дри українознавства, Світлани Любчик – провідного 
бібліотекаря НБ, Богдани Гутей – завідувача відділу 
наукової та художньої літератури НБ ЛНАУ.

Оксана Володимирівна Качмар, підсумовуючи ре-

зультати конкурсу, подякувала учасникам за щиру 
любов до Шевченкової творчості, наголосила на 
значущості Шевченка для України і кожного українця 
та оголосила переможців.

Перше місце зайняла Марта Слободна, друге – Світ-
лана Гаврилова, а третє – Василь Дорош. У номінації 
«Авторська поезія» перемогла Софія Борис. У номінації 
«Про Шевченка» переможцями стали Мар’яна Збит-
ковська і Настя Барчук. У номінації «Композиція» пере-
могли Віктор Аторвін, Олег Кудрич, Тарас Товарниць-
кий, Віталій Єднаковський, Василь Мік і Владислав 
Борис.

Усі переможці нагороджені книжками.
Богдана Гутей, 

завідувач відділу наукової та 
художньої літератури Наукової бібліотеки ЛНАУ



3

Березнь-Квітень 2014

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів спільно зі Студентською самоврядною організацією  
«Основа» ЛНАУ 11 березня 2014 року у стінах університету провели студентську акцію з популяризації поетичної 
спадщини Тараса Шевченка  «Поезія Кобзаря єднає серця українців».

Напередодні студенти-організатори заходу підготували листівку, в якій звернулися до тих, хто навчається і 
працює у ЛНАУ, такими словами: «Дорогий друже! Сьогодні 200-ліття від Дня народження славетного українського 
поета і пророка Тараса Шевченка. Пам’ятай його заповіти!» Окрім звернення, у листівці подано й найважливіші 
вислови з творів Великого Кобзаря:

«Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!»(1845)
«Нема на світі України,
Немає другого Дніпра»(1845)
«За святую правду-волю
Розбійник не стане»(1845)
«В своїй хаті своя й правда
І сила, і воля»(1845)
«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…»(1839)
«Діла добрих оновляться.
Діла злих загинуть»(1845)
«Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй»(1848)
«І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь»(1845)
«На всіх язиках все мовчить»(1845).

Таку листівку із заповітами Тараса Григоровича студенти вручали всім, хто вранці 11 березня поспішав на ро-
боту чи навчання до університету.

Віримо, що постулати Кобзаря обов’язково стануть підтримкою, спонуканням до звершень на благо свого на-
роду та вербальною зброєю для тих, хто живе з Шевченковим словом.

Первинна профспілкова організація
студентів та аспірантів ЛНАУ

Поезія Кобзаря єднає серця українців 

До 200-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка кафедра права і підприємництва Львівського 
національного аграрний університету завершила видан-
ня унікальної книги – віршів Кобзаря, переписаних від 
руки. І ось у ці дні побачило світ понад 150-сторінкове 
видання, кожна з сторінок якого містить окремий руко-
писний вірш. В книзі розмістились рукописи не лише 
працівників аграрного університету на чолі із ректо-
ром академіком Володимиром Снітинським, але й ши-
рокого кола друзів поетичного слова із США, Швеції, 
Польщі, Російської федерації, Чеської республіки, Лит-
ви, Ізраїлю, Данії. Віковий інтервал переписувачів теж 
вражає – від учня 2 класу до сивочолих академіків. 
Вірші викладено в оригінально підготовленій формі – 
цікава художня обкладинка, оригінальний папір «під 
старину», ліричний дизайн сторінок та предметний по-
кажчик. Укладачі органічно пов’язали у післямові це 
ювілейне видання із сучасною суспільною ситуацією в 
Україні.

Рукописна книга поезій Шевченка ще до видан-
ня здобула популярність, адже про неї написали такі 

авторитетні газети як «День» та «Дзеркало тижня», а 
також нещодавно анонсували на ювілейній академії у 
Львівському національному університеті ім. І. Фран-
ка. Відрадно, що декілька примірників потрапить у 
Національний музей Тараса Шевченка у Каневі.

Переписувачі поезій Т. Шевченка, що долучились до 
цієї книги, отримають незабутні враження від занурен-
ня в автентику поетичного слова Кобзаря.

Юрій Губені, 
завідувач кафедри права та підприємництва

Рукописна книга поезій Тараса Шевченка 
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День відкритих дверей 
У перший весняний день 2014 року Львівський 

національний аграрний університет гостинно запросив 
майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків на зустріч із ко-
лективом навчального закладу.

У цей непростий для нашої країни час за рішенням 
академічної спільноти усі заходи в університеті розпо-
чинаються із вшанування Небесної сотні. Тому про-
логом зустрічі став виступ Народної хорової капели 
«Джерела Розточчя» ЛНАУ, яка виконала «Молитву 
до Богородиці» на слова Т. Шевченка, а в пам’ять про 
самопожертву новітніх українських Героїв прозвучала 
лемківська народна пісня «Гей, пливе кача по Тисині» 
та пісня на слова Б. Лепкого «Чуєш, брате мій». Після 
хвилини мовчання хор виконав український релігійний 
гімн «Боже великий, єдиний».

Одним із найважливіших чинників євроін-
теграційних устремлінь українського суспільства наз- 
вав ректор університету, академік НААНУ Володи-
мир Снітинський якісний розвиток вищої освіти, 
яка, щоби виконати своє високе призначення, нині 
має, зберігаючи найкращі національні надбання та 
традиції, інтегруватися в світовий та європейський 
освітній простір. ЛНАУ дає своїм випускникам освіту 
європейського рівня, про що свідчать схвальні відгуки 
з тих установ, підприємств, агрофірм, де вони плідно 
працюють, примножуючи славу альма-матер. «Сьогодні 
наш університет очікує на молоде та сильне поповнен-
ня, нову когорту майбутніх аграріїв, які свідомо обе-
руть для себе одну із найдревніших та найшляхетніших 
професій, які пов’язані із землею та хліборобською пра-
цею», – звернувся до майбутніх абітурієнтів, якими цьо-
го дня була переповнена актова зала нашого навчально-
го закладу, ректор Володимир Васильович Снітинський. 
Далі, ознайомлюючи аудиторію із університетом, 
він розповів про найважливіші віхи в історії нашого 
аграрного ВНЗ, який через 2 роки святкуватиме своє 
160-річчя, а також про особливості організації нав-
чально-виховного процесу на сучасному етапі, зокре-

ма охарактеризував структуру університету, здобутки 
наукової роботи, міжнародні зв’язки та гранти, назвав 
високі нагороди, які упродовж багатьох років здобуває 
наш навчальний заклад на міжнародних фахових та 
освітянських виставках та в рейтингових конкурсах.

Завершуючи свій виступ, Володимир Васильо-

вич зазначив, що кожен, хто поєднає свою долю із 
Львівським національним аграрним університетом, не 
тільки матиме змогу отримати високі фахові знання 
та практичні навики, а повною мірою зможе розвину-
ти свій інтелектуальний та духовний потенціал, адже 

наш університет – це спільнота, в якій передусім плека-
ють та шанують людську гідність, високі християнські 
цінності та патріотичні переконання.

Петро Данилович Завірюха, декан факультету 
агротехнологій та екології, у своєму виступі підкреслив, 
що він пишається ЛНАУ і ніколи не шкодував, що у 
далекому 1967 році став студентом саме Львівського 
сільськогосподарського інституту, як тоді називався 
наш навчальний заклад, а обраний фах агронома став 
професією усього його життя. «За свою 42-х річну ро-
боту у вищій школі я побував у багатьох ВНЗ аграрного 
профілю України і за кордоном. Однак, саме у Дубля-
нах студентське містечко визначається зручністю та 
умілим поєднанням навчальної і соціально-побутової 
інфраструктури, належними умовами проживання і 
дозвілля для студентів. Для батьків надзвичайно важ-
ливо знати про зручність доїзду і можливості якісного 
харчування. Завдяки роботі виробничого сектору 
університету харчування для студентів у буфетах і 
їдальні навчального закладу здешевлене. А те, що сту-
денти ЛНАУ є у командах майстрів з різних видів спор-
ту, підтверджує великі можливості для вдосконалення 
спортивної майстерності», – відзначив  Петро Данило-
вич.

Детально та ґрунтовно охарактеризував умови на-
вчання, можливості працевлаштування випускників 
та усі напрями, за якими можна здобути освіту на 
факультеті, декан економічного факультету Ярослав 
Степанович Янишин.

Про сучасне та якісне оснащення навчального про-
цесу у ЛНАУ розповів декан факультету механіки 
та енергетики Степан Йосипович Ковалишин, 
відзначивши лабораторії мехатроніки, електронного 
обладнання і комп’ютерної діагностики, відновлюваних 
джерел  енергії та інші. На його думку, високі резуль-
тати міжнародної співпраці в університеті, зокре-
ма на факультеті, сьогодні дають нашим студентам 
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День відкритих дверей 

добрі можливості щодо отримання 
якісних сучасних знань, зокрема че-
рез проходження практики  за кор-
доном та навчання з отриманням 
другого диплому в закордонних 
ВНЗ, зокрема в Польщі.

На актуальність землевпоряд-
ного фаху та високі відгуки про 
випускників університету звер-
нув увагу у своєму виступі декан 
землевпорядного факультету Ми-
хайло Григорович Ступень. Усіх 
креативних  молодих людей запро-
сив на один із найбільш творчих 
факультетів університету, де на-
вчають архітекторів, дизайнерів та 

будівельників, декан факультету 
будівництва та архітектури Андрій 
Васильович Мазурак.

Із умовами цьогорічного всту-
пу детально ознайомила усіх 
присутніх відповідальний секре-
тар приймальної комісії Оксана 
Володимирівна Грицина.

Доповідачі, які виступали у 
цей день, особливо наголошува-
ли, що для майбутніх вступників 
відчиняються не тільки двері на-
вчальних аудиторій, кабінетів і 
лабораторій, оглянути які після 
урочистості запропонували го-
стям декани факультетів, а й щирі 

серця усіх працівників ЛНАУ. 
Університетська родина чекає на 
майбутніх студентів та уклінно 
запрошує усіх, хто хлібом насущним 
хоче дарувати людям повсякден-
ну радість, хто свою працю прагне 
посвятити рідній землі, щоби пле-
кати та берегти її  для прийдешніх 
поколінь.

 
Анжела Куза, 

завідувач кафедри 
українознавства

26 березня 2014 року на базі Львівського 
національного аграрного університету відбувся 
регіональний практичний семінар з питань змін у 
законодавстві України з питань вищої освіти.

Учасниками семінару були працівники, відповідальні 
за формування замовлень та виготовлення документів 
про освіту, фахівці з комп’ютеризації, заступники 
директорів з навчальної роботи з 34 вищих навчаль-
них закладів I-IV рівнів акредитації Житомирської, 
Закарпатської, Київської, Хмельницької, Рівненської, 
Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-
Франківської та Чернівецької областей.

На семінарі розглянули наступні питання:
-зміни в законодавстві України щодо бланків 

документів про освіту та студентських квитків;
-своєчасне забезпечення вищих навчальних зак-

ладів I-IV рівнів акредитації Мінагрополітики докумен-
тами про освіту, електронними студентськими квитка-
ми, додатками до диплома про вищу освіту;

Регіональний практичний семінар 

- проведення незалежного заміру залишкових знань 
студентів ВНЗ Мінагрополітики шляхом дистанційного 
комп’ютерного тестування.

Прес-центр
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В кінці лютого у Любліні (Польща) на базі спортив-
ного комплексу Люблінської політехніки було проведе-
но V міжнародний турнір з міні-футболу за участю семи 
команд з Польщі та України. Турнір відбувся в рамках 
міжнародної співпраці між університетами Польщі та 
України.

З польського боку учасниками були команди 
Люблінської політехніки (Politechnika Lubelska), Като-
лицького університету у Любліні, будівельної фірми 
БКС з Любліна (BKS Budowlani Lublin) та фірми 
«Про-паркет» з Войцехова (Pro-Parkiet Wojciechow). З 
українського боку учасниками були команда факульте-
ту механіки та енергетики Львівського національного 
аграрного університету та дві команди Луцького 
національного технічного університету.

Команда факультету механіки та енергетики 
Львівського НАУ була представлена наступним скла-
дом:

V міжнародний турнір з міні-футболу 

Нещодавно у м. Суми проходив чемпіонат України з легкої атлети-
ки в приміщенні, чемпіонат України серед молоді та чемпіонат України 
з легкоатлетичного багатоборства. Єдину золоту нагороду тут здобув 
Василь Іваницький – цьогорічний випускник факультету механіки та 
енергетики Львівського національного аграрного університету. Сума 
його семиборства – 5766 очок, що лише на 134 очки нижче звання 
майстра спорту міжнародного класу.

Нагадаємо, що наш земляк є майстром спорту, чемпіоном і во-
лодарем кубка України з легкоатлетичного єдиноборства. У Сумах 
іменитий спортсмен був найсильнішим і в бігу на дистанції 60м, 
і стрибках в довжину, в штовханні ядра, у стрибку в висоту із жер-
диною, в бігу на 60м з бар’єрами та на 1000м. Василь Іваницький 
розповів, що свою перемогу на престижному чемпіонаті він присвя-
тив героїчним оборонцям Майдану – Небесній сотні. Власне пам’ять 
про борців за свободу та незалежність України й допомогла йому 
обійти надзвичайно сильних конкурентів у семи видах легкоатлетич-
ного багатоборства.

Від душі вітаємо нашого чемпіона та його тренера Любов Петри-
нець з найвищим результатом на чемпіонаті України.

Андрій Шандор, зав. кафедри фізичної культури

Золота медаль Василя Іваницького 

головний тренер: декан факультету С. Й. Ковали-
шин;

польові гравці: Тарас Щур, в.о. доцента кафедри 
тракторів і автомобілів, заступник декана; Сергій Си-
ротюк, доцент кафедри енергетики; Олексій Швець, 
старший викладач кафедри машинобудування; Ігор 
Власюк, асистент кафедри машинобудування; Дмитро 
Федорина, асистент кафедри автоматизації тварин-
ництва, якості та стандартизації;

воротар: Остап Борачок, студент денної фор-
ми навчання факультету механіки та енергетики, 
спеціальності якість та стандартизація.

Українські команди підтримували місцеві професо-
ри, зокрема професор Євгеніуш Красовський, прорек-
тор  Люблінської політехніки Вєслав Сікора.

Учасники були поділені на дві групи, дві кращі з 
яких продовжували боротьбу за першість у змаган-
нях у півфіналах та фіналі. До фіналу вийшли команди 
Люблінської політехніки та Львівського НАУ. Перемогу 
святкували господарі, які в напруженому поєдинку на 
останніх секундах змогли здолати опір команди факуль-
тету механіки та енергетики Львівського національного 
аграрного університету з рахунком 4:3. У матчі за третє 
місце між будівельниками та першою командою Луць-
кого національного технічного університету перемогу 
також святкувала польська команда з рахунком 2:1.

За результатами змагань учасники були нагороджені 
пам’ятними відзнаками, а призери - кубками.

Тарас Щур, к.т.н., в.о. доцента 
кафедри тракторів і автомобілів
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Народна хорова капела «Джерела Розточчя»
 взяла участь у творчому звіті аматорських 

колективів Львівщини 

31 березня 2014 року в Національному академічному 
українському драматичному театрі ім. Марії Зань- 
ковецької відбувся творчий звіт аматорських колек- 
тивів Львівщини «Мистецтво профспілок – 200-річчю 
Кобзаря». У концерті взяли участь художні колективи 
відомих підприємств і ВНЗ ІІІ–VI рівнів акредитації: 
Заслужена хорова капела України ім. Євгена Вахня-
ка «Боян» і Народна капела бандуристок «Галичанка» 
Львівської філії ПАТ «Укртелеком», Театр української 
пісні «Калина» Палацу культури санаторно-курортного 
комплексу «Моршинкурорт», Вокальний гурт «Січ» На-
родного дому «Просвіта» Добротвірської ТЕЦ, Зразко-
вий театр пісні «Горличка» Львівського будинку вчених, 
Зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Сонеч-
ко» Будинку науки і техніки Львівської залізниці, На-
родний симфонічний оркестр, Народна хорова капела 
студентів «Гаудеамус» та Народний ансамбль танцю 

«Вірність» Національного університету «Львівська 
політехніка», Народна капела бандуристок «Зоряни-
ця» Львівського національного університету ім. Івана 
Франка, Студентський гурт Львівського університету 
банківської справи Національного банку України, а 
також читці Маркіян Александер, Олег Деркач, Євген 
Кісіль і народний артист України Святослав Максим-
чук.

Львівський національний аграрний університет 
представляла Народна хорова капела «Джерела Роз-
точчя» (художні керівники Марія Мандзак і Марія 
Дребот). У її виконанні прозвучали твори «Молитва до 
Богородиці» (пролог до поеми «Марія», сл. Т. Шевченка, 
муз. Б. Шиптура) та «Тече вода в синє море» (сл. Т. Шев-
ченка, муз. Б. Лятошинського).

Організатори заходу привітали очільників 
департаментів культури, керівників закладів куль-
тури та творчих колективів із Всеукраїнським днем 
працівників культури та аматорів народного мистецт-
ва, який у нашій державі відзначали 23 березня. За ваго-
мий внесок у розвиток національної культури художні 
керівники «Джерел Розточчя» Марія Мандзак і Марія 
Дребот отримали подяки від Об’єднання Профспілок 
Львівщини, які вручив його голова Роман Дацко.

Оксана Горда, проректор з НПВР

27 лютого 2014 року в читальному залі Наукової 
бібліотеки ЛНАУ відбувся чемпіонат з інтелектуальної 
гри «Що? Де? Коли?». Організатори  заходу – Первинна 
профспілкова  організація студентів і аспірантів ЛНАУ. 
У змаганнях взяло участь 7 команд.

Цього року  «Що? Де? Коли?» присвячено 200-літтю 
від дня народження Т. Г. Шевченка. Гра складалася з 

Переможці «Що? Де? Коли?» знову землевпорядники 
трьох етапів, під час кожного з яких команди  давали 
відповіді на 10 запитань.

Перемогу, як і торік, здобула команда землевпоряд-
ного факультету, тож нагорода у вигляді Сови – сим- 
вола мудрості – далі залишається у них. Друге місце 
в інтелектуальному поєдинку виборола коман-
да економічного факультету, а третє – факультету 
будівництва та архітектури. Всі команди-учасники от-
римали в подарунок «Кобзарі» Т. Г. Шевченка.

Профспілкова організація студентів і аспірантів 
висловлює подяку завідувачеві відділу наукової та 
художньої літератури університетської бібліотеки 
Богдані Василівні Гутей і доцентові кафедри 
українознавства Оксані Федорівні Юрчук за допомогу 
в підготовці запитань для учасників гри.  А перемож-
цям «Що? Де? Коли?» і надалі бажаємо розвивати свої 
інтелектуальні здібності та тримати першість.

Христина Фенцик, студентка 
факультету будівництва та архітектури
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Менеджмент. Міжнародна економіка

Машинобудування

Процеси, машини та обладнання АПВ
Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Автомобільний транспорт

Геодезія, картографія та землеустрій

Будівництво

Архітектура

Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування

Агрономія

Сертифікати:
1. Українська мова та література. 2. Математика (профільний). 3. Історія України або географія

1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Іноземна мова або географія (профільний)

1. Українська мова та література. 2. Математика (профільний). 3. Фізика або хімія

1. Українська мова та література. 2. Математика (профільний). 3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література. 2.

1. Українська мова та література. 2. Математика (профільний). 3. Фізика або хімія

1. Українська мова та література. 2. Математика (профільний). 3. Творчий конкурс

1. Українська мова та література. 2. Біологія (профільний). 3.  або математикаГеографія

1. Українська мова та література. 2. Біологія (профільний). 3. Хімія або математика

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти проводиться з предметів:

Математика. 3. Історія України або географія (профільний)


