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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
У цей драматичний, але величний час, який нині 

переживаємо, дух високої ідеї нації, молитви, патріотизму, 
гідності та любові має об’єднати всіх українців у їхньому 
прагненні перемоги, миру та добра. Таким було основне гас-
ло Урочистої посвяти у студенти, яка 1 вересня відбулася у 
Львівському національному аграрному університеті. 

Урочистість розпочали вшануванням пам’яті новітніх 
героїв України: хвилиною мовчання та виконанням гімну 
Небесної сотні «Гей, пливе кача».

«Вшановуючи пам'ять Героїв, які нині, жертовно 
відстоюючи державність України під Донецьком, Лугансь-
ком, Іловайськом, Краснодоном, віддають свої молоді життя 
за вільне майбутнє нашої країни, маємо бути гідними їхнього 
Високого Чину, – відзначив у своєму виступі ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ Володимир Снітинський. – І саме сучасне 

покоління, відповідаючи на усі новітні виклики, має зберегти та утвердити свободу та незалежність нашої держави». 
Вітаючи першокурсників із Днем знань, Володимир Васильович звернув їхню увагу на те, що в нашому університеті на-

вчався Степан Бандера – лідер українських національно-визвольних змагань ХХ ст., іменем якого названо кілька поколінь 
незламних борців за волю України, який і донині залишається символом незламності українського духу. Окрім того, історія 
ЛНАУ освячена діяльністю багатьох інших наших славних краян, серед яких – ідеолог українського кооперативного руху, 
видатний теоретик громадської агрономії Євген Храпливий та відомий учений, патріот, один із організаторів молодіжного 
пластового руху в Галичині Олександр Тисовський. «Пам’ять про цих великих людей свято шанують і викладачі, і студенти 
ЛНАУ», – відзначив у своєму вітальному слові ректор університету, додавши, що колектив навчального закладу покладає 
великі надії на сьогоднішнє молоде поповнення, яке продовжить славні традиції альма-матер.

продовження на ст.2

День знань у ЛНАУ
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17–20 вересня 2014 року у ЛНАУ відбулася VIII 
Міжнародна наукова конференція «Клімат поля. 
Метеорологія та кліматологія в теорії та практиці 
сільського господарства і туризму», присвячена пам’яті 
професора, д-р габ. Станіслава Баца – відомого польсь-
кого агрометеоролога.

Цьогорічна конференція відбулася завдяки 
об’єднаним зусиллям Львівського національного 
аграрного університету, Комісії агрометеорології та 
прикладної кліматології ПАН у Любліні та Державного 
університету прикладних наук ім. Шимона Шимонови-
ча в Замості.

В почесний комітет конференції ввійшли: ректор 
ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський, 
проф. д-р габ. Ян Глинскі з Польської академії наук 
і проф. д-р габ. Чеслав Козьмінські, університет 
м. Щецін, Польща.

Науковий комітет очолив проф. д-р габ. Йозеф
Колодзєй (Комісія агрометеорології та прикладної клі-
матології, Польська академія наук); заступники голо-
ви:  проф., д-р габ. Вальдемар Мартин (PWSZ в Замості) 
та проф. д-р габ. Степан Ковалишин (ЛНАУ); секретарі: 
д-р габ. Анджей Самборскі, д-р Олексій Бурнаєв.

З польського боку у конференції взяли участь 20 
учасників, серед яких три дійсних члени Польської 
Академії наук, два ректори аграрних вищих навчаль-
них закладів, більше десяти докторів габілітованих, 
завідувачів кафедр агрометеорологічного спрямуван-
ня, кілька польських аспірантів.

Велику зацікавленість в гостей конференції ви-
кликала виставка стародруків з архіву ЛНАУ. В цю 
колекцію входять видання німецькою, французькою, 
італійською та польською мовами, а найстаріша книж-
ка була видана ще у 1831 році. Виставка підкреслила 
давні європейські корені нашого університету, адже у 
минулому  бібліотека отримувала щомісячні видання 
європейських Академій наук, включаючи Академію 
наук у Парижі. 

Два дні у ЛНАУ пролетіли як одна хвилина, лише 
кілька годин вдалось виділити учасникам конференції 
для ознайомлення зі старовинним містом Лева. Багато 
хто з них прибув до Львова вперше з далеких балтійських 
берегів, інші бували у Львові востаннє у 70-ті роки. Усі 
вони відзначили, як у нас легко дихається, чому пос-
прияла і погода, і особливий психологічний клімат на-
шого міста. Приїзд до Львова розвіяв усі занепокоєння 
польських гостей, які до цього сумнівались, чи безпеч-
ною є подорож до України.

Олексій Бурнаєв, доцент

Міжнародна наукова конференція «Клімат поля»

Особливо актуально звучали слова Володимира Васильови-
ча про те, що своєю чесною працею, молитвою, активною гро-
мадянською позицією та допомогою воїнам Української армії, 
серед яких є і наші студенти, ми маємо зміцнювати Українську 
державу, яка прагне йти дорогою миру, правди та добра. 

Під час урочистості з нагоди посвяти у студенти пролуна-
ли привітання з Днем знань міністра освіти України І. Квіта та 
міністра аграрної політики та продовольства України І. Швайки. 
Привітав академічну спільноту зі святом директор департамен-
ту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Осип Магур. Окрім того, він зачитав вітальний лист від  голови 
Львівської обласної ради Петра Колодія, у якому було зазна-
чено: «Приємно визнати, що на сьогодні Львівський аграрний 
університет є одним із найпотужніших навчально-науково-ви-

робничих центрів України. Тут здійснюється підготовка фахівців нової генерації, здатних на високому професійному рівні 
вирішувати проблеми агропромислової галузі, і в цьому – велика заслуга викладацького складу Вашого університету, що 
забезпечує поєднання навчально-виховного процесу з потребами сучасної економіки». 

Із щирими словами вітання виступили інші гості університету, зокрема голова Жовківської районної ради Тадей Швай, 
голова Дублянської міської ради Василь Попович та ін. Від професорсько-викладацького складу першокурсників привітав 
д. с.-г. наук, професор Володимир Влох. Із вдячністю молодь університету сприймала слова духовної науки та благословення 
єпископа Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, Владики Михаїла Колтуна. 

Традиційно першокурсники виголосили Урочисту присягу та виконали студентський гімн «Гаудеамус», а капелан ЛНАУ 
о. Петро Верхоляк і настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ о. Іван Сас окропили всю університетську родину 
свяченою водою. Народна хорова капела «Джерела Розточчя» виконала гімн «Боже великий, єдиний…» та Гімн університету. 
Завершальним акордом свята став концерт національно-паріотичної пісні у виконанні студентів ЛНАУ, а основним мотивом 
танцювальної композиції, яку виконав Народний ансамбль танцю «Первоцвіт», – ідея єднання всієї України.

Анжела Куза, завідувач кафедри українознавства
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22 травня 2014 року у Львівському національному 
агарному університеті відбувся конкурс «Кращий 
студентський науковий гурток університету – 2014». 
Метою проведення конкурсу є визначення кращих 
студентських наукових гуртків та заохочення їх до по-
дальших наукових пошуків, що формують майбутній 
науковий потенціал нашої держави.

В цьогорічному конкурсі  взяли участь 15 кращих 
студентських наукових гуртків. Із вступним словом 
виступив проректор з наукової роботи, в.о. професора 
В.І. Лопушняк, який побажав плідної праці у розвитку 
наукової діяльності кожному із учасників та наголо-
сив, що студентська молодь нашого університету має 
високий науковий потенціал. Представник кожного 
гуртка  виступив із доповіддю про результати роботи 
та здобутки за 2013–2014 навчальні роки. За результа-
тами конкурсу шляхом голосування було визначено 
переможців.

Дипломом І ступеня нагороджено студентський 
науковий гурток «Геоінформаційні системи» кафедри 
геодезії та геоінформатики (керівник гуртка – старший 
викладач Я.В. Хлян, староста – О. Іванченко).

Дипломом ІІ ступеня нагороджено студентський 
науковий гурток  «Економіст» кафедри економіки 
підприємництва (керівник – к.е.н., доц. Н.І. Василенька, 

Кращий студентський 
науковий гурток університету – 2014

староста – К. Прокуда) та студентський науковий гур-
ток «Плекання рідної мови» кафедри українознавства 
(керівник – к. філол.н., доц. О.В. Дерпак, ста- 
роста – Х. Васяник).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено студентський 
науковий гурток «Агрохімік» кафедри ґрунтознавства, 
землеробства та агрохімії (керівник – доц. І.М. Пархуць, 
староста – О. Дубовий), студентський науковий гур-
ток «Мехатроніка» кафедри тракторів та автомобілів 
(керівник – Ю.І. Габрієль, староста – В. Паславський) 
та студентський науковий гурток «Екологія» кафедри 
екології та біології.

Грамотами за високі результати діяльності у 
2013–2014 навчальних роках нагороджено: студентсь-
кий науковий гурток «Економіка землекористування» 
кафедри землевпорядного проектування; студентський 
науковий гурток «Сучасна освіта фахового спряму-
вання» кафедри іноземних мов; студентський науко-
вий гурток «Плодівник» кафедри плодоовочівництва, 
технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва; студентський науковий гурток «Екологія»
кафедри екології та біології; студентський науковий гур-

ток «Механізація процесів с.-г. виробництва» кафедри 
сільсько господарських машин; студентський науковий 
гурток «Проектування систем агарного виробництва» 
кафедри управління проектами та безпеки виробницт-
ва; студентський науковий гурток «Актуальні тенденції 
розвитку обліку і аудиту в АПК та бюджетних установах» 
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту; студентський 
науковий гурток «Актуальні проблеми міжнародної 
економіки» кафедри міжнародної економіки та менед-
жменту ЗЕД; студентський науковий гурток «Дизайн» 
кафедри дизайну архітектурного середовища сільських 
поселень; студентський науковий гурток «Оптимізація 
розрахунково-конструктивних параметрів будівельних 
конструкцій» кафедри будівельних конструкцій.

Вітаємо наших переможців і бажаємо їм подальший 
успіхів в науковій діяльності.

Галина Східницька, голова ради молодих вчених
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Третій рік поспіль у Львові збираються вироб-
ники органічної та натуральної продукції на свій 
професійний ярмарок. За інформацією керівників де-
партаменту агропромислового розвитку ОДА цьогоріч 
свої товари пропонували майже п’ятдесят господарів 
не тільки з Львівщини, але й з Вінниччини, Івано-
Франківщини, Хмельниччини, Закарпаття. Усі охочі 
мали добру нагоду продегустувати запропоновані 
смачні та здорові харчі, а також придбати їх за цінами 
виробника.

Серед помітних й привабливих експозицій ярмар-
ку органічної та натуральної продукції був і павільйон 
Львівського НАУ. На столах – гарні і пахучі плоди 
осіннього саду: яблука, груші, виноград. А з дослідного 
поля – найкращі власні сорти картоплі, капусти, 

моркви, які виростили наші науковці і студенти. 
А художнім оформленням слугували рекламні прос-
пекти про доробок вчених ЛНАУ за останні роки.

У своєму вітальному слові декан факультету 
агротехнологій та екології, д.с.-г.н., В.І. Лопушняк влас-
не й говорив про внесок науковців університету в за-
безпечення якості продуктів харчування і екологічної 
безпеки довкілля. Для прикладу – к.с.-г.н., завідувач 
кафедри плодоовочівництва, технології зберігання та 
переробки продукції рослинництва Богдан Гулько і 
к.с.-г.н. Іванна Рожко є консультантами багатьох 
проектів виробників органічної та натуральної 
продукції.

Виробництво органічної та натуральної продукції 
харчування – справа далеко не дешева, тому й 
потребує державної підтримки. Власне про виділення 
коштів для кооперативного сегменту виробницт-
ва і збуту органічної продукції, постачання засобів 
біологічного захисту рослин та лікування тварин, част-
кове відшкодування вартості сертифікації та контролю 
якості с.-г. продукції поінформував директор департа-
менту агропромислового розвитку ОДА О.М. Магур.

Для хорошого настрою організатори ярмарку 
запросили творчі колективи Львівського НАУ. 
21 вересня 2014 року на сцені Музею Ідей дивували 
своїм мистецтвом виконання українських стрілецьких, 
повстанських пісень, Гімну Небесної сотні Народна 
хорова капела «Джерела Розточчя» (керівник – Марія 
Дребот) і чоловічий Народний камерний хор «Бужани» 
(керівник – Марія Мандзак). Усі учасники ярмарку за-
хоплено слухали «Марш Симона Петлюри» і «Коломий-
ки», які виконував Народний ансамбль «Троїсті музи-
ки» (керівник – Степан Вус). Впевненості у завтрашньо-
му дні додали пісні «Подай руку Україні», «Стрілецький 
романс» у виконанні Мар’яни Збитковської, «Кленова 
балада» дуету у складі Миколи Фаєвича та Андрія Ви-
соцького, «Балада про мальви» Ірини Макар. Ведучий 
концертної програми Святослав Чернило побажав учас-
никам та гостям ІІІ Міжнародного ярмарку органічної 
та натуральної продукції творчих успіхів, досягнень у 
галузі натурального виробництва та найголовніше – 
мирного неба над Україною.

Оксана Качмар, керівник підрозділу з організації 
виховної роботи студентів

Органічне та натуральне харчування – 
вимога часу



5Вересень 2014

В цей складний для України час студенти, викладачі 
і співробітники Львівського національного аграрно-
го університету не могли залишилися байдужими до
потреб української армії. Нещодавно у ЛНАУ були 
зібрані кошти, на які було придбано технічні засоби, 
амуніцію і теплі речі для військових, які перебувають 
в зоні АТО, зокрема для бійців національної гвардії, 
93 механізованої бригади та батальйону «Айдар».

Саме бійці цього батальйону, серед яких – випускник 
факультету механіки та енергетики Олег Облочинський, 
на чолі із заступником командира з тилового забезпечен-
ня 19 вересня 2014 року прибули до нашого університету, 
щоб отримати матеріально-технічні засоби, придбані на 
зібрані в ЛНАУ кошти. Їм було передано три автомобілі-
позашляховики, 20 спальних мішків, 15 комплектів зи-
мового військового одягу. Один з автомобілів, до речі, 
відремонтували і підготували до експлуатації студенти 
факультету механіки та енергетики на чолі зі старшим 
викладачем кафедри тракторів і автомобілів Р.І. Голодня-
ком. 

Допоможи армії, щоб вона могла захистити тебе

23 вересня 2014 року відбулася зустріч із 
представниками програми ОЕСР (організація 
економічного співробітництва і розвитку) 
«Конкурентноспроможність Євразії» в рамках проек-
ту «Стратегія секторної конкурентоспроможності для 
України». В реалізації даної програми бере участь і наш 
університет, який був обраний для апробації нових 
схем стажування студентів на виробництві, що були 
розроблені в рамках цієї програми. До ЛНАУ прибули 
з візитом представники групи ОЕСР: Габріела Міранда, 
керівник проекту, Даніель Клєє, керівник Департамен-
ту педагогіки проекту Світового банку «Розвиток на-
вчання», Ханспетер Тенер, старший консультант Швей-
царського федерального інституту  професійної освіти 
та навчання, Ніколя Перан, французький експерт, рад-
ник з питань сільського господарства та ін.

Був проведений круглий стіл, в роботі якого взяли 
участь представники Львівського національного аграр-
ного університету та представники Львівської обласної 
державної адміністрації. 

Дана група продовжила роботу на базі Львівського 

національного аграрного університету. Була прове-
дена зустріч з ректором Львівського національного 
аграрного університету, академіком НААНУ Володи-
миром Снітинським, після цього представники ОЕСР 
зустрілися з першим проректором, професором 
Віталієм Боярчуком, а також з працівниками відділу 
навчального маркетингу і працевлаштування та зі 
студентським активом.

Олег Крупич, начальник навчальної частини,
Уляна Стефанюк, спеціаліст 1 категорії з 

працевлаштування випускників

Зустріч з представниками програми ОЕСР 

Зараз в університеті проводяться заходи із допомо-
ги батальйону «Дніпро-1», для якого будуть придбані 
окремі механізми для бізпілотників.

Степан Ковалишин, декан факультет 
механіки та енергетики
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Цьогоріч, як і в попередні роки, студенти фа-
культету мали змогу перевіряти і застосовувати свої 
теоретичні знання під час проходження літніх, осінніх 
та весняних практик.  Мені особисто запам’яталися 
літні навчальні практики з генетики і селекції рос-
лин. Наша група у складі студенток-другокурсниць 
спеціальності «Агрономія»  Яни Омелько, Алли Кос-
тючик, Світлани Корнійчук, сестер-близнят Тетяни та 
Ірини Хмель займалися важливою практичною робо-
тою – гібридизацією картоплі з метою створення нових 
сортів цієї культури. З 6 ранку –  а це найкращий період 
для ефективного зав’язування гібридних ягід – наша 
дружна бригада успішно виконувала чергове завдання 
згідно зі схемою схрещування картоплі. До цього часу 
ми собі навіть і не уявляли, що і наша, ніби й скромна, 
але вкрай важлива селекційно-генетична робота при-
носитиме у майбутньому селекційні успіхи Львівському 
НАУ. А згодом, разом із старшим викладачем 
З.П. Неживим і науковим співробітником М.Г. Конова-
люком, тонкощам гібридизації картоплі ми навчили і 
своїх студентських побратимів. 

І сьогодні  я з впевненістю можу стверджувати, що 
вдале поєднання навчальної, наукової і практичної ро-
боти посідає надзвичайно важливе місце у підготовці 
фахівців-аграріїв. Така підготовка студентів сприяє 
підвищенню їх кваліфікаційного рівня, а відтак – і 
попиту на ринку праці у сучасних умовах ведення 
сільськогосподарського виробництва. Тому навчальні, 
виробничі і переддипломні практики – обов’язкова і 
вкрай необхідна умова  підготовки сучасного агроно-
ма-технолога.

Яна Омелько, гр. Аг-31, 
факультет агротехнологій і екології

Студенти факультету будівництва та архітектури 
здобувають практичні навики не лише в нашому 
університеті, але й на підприємствах і в організаціях 
будівельної галузі Західного регіону України. 
Студенти-будівельники 3-го курсу під керівництвом 

асистента І. Ковалика під час виробничої практики 
здобули навики загально-будівельних, ремонтних, 
відновлювальних та оздоблювальних робіт, зокрема 
відновили температурно-деформаційний шов у галереї 
ЛНАУ, а університетських приміщеннях готували до 
навчального року поверхні під оздоблення та вклада-
ли облицювальні матеріали, відновлювали поверхні 
підлог, тощо.

Для ознайомлення студентів-практикантів 2-го кур-
су з виробничим і з науковим потенціалом, в тому числі 
філіалів кафедр і баз практик, відбулися екскурсії на 
Миколаївський цементний завод, науково-виробниче 
підприємство «Геліос», ТзОВ «ТВД», ПРАТ «Аеробуд- 
захід» та інші.

Студенти-архітектори 1-го курсу під керівництвом 
асистента А. Барановича здійснили заміри істо-
ричних будівель м. Дубляни, зокрема гуральні та 
сільськогосподарської виробничої будівлі, збудованої 
ще наприкінці XІX століття − старого корівника. 
В майбутньому ці матеріали будуть використані при 
реконструкції та модернізації цих об’єктів під сучасні 
потреби університету.

В межах скульптурної практики для архітекторів 
2-го курсу її керівник Н. Боднарчук організувала виїзні 
заняття у музеї, а саме: музей скульптури Іоана Пін-
зеля (м. Львів), музей модерної скульптури Михай-
ла Дзиндри (с.м.т. Брюховичі) та оглядові екскурсії 
скульптур храмів Львова, що значно збагатило знання 
та світогляд студентів. 

Галина Козак, 
старший викладач кафедри 

архітектури і планування сільських поселень

Для того, щоб закріпити набуті в університеті знан-
ня, студенти щорічно проходять виробничу практику в 
агропідприємствах України та закордонних компаніях. 
Цьогоріч наші студенти мали змогу проходити прак-
тику в Республіці Польща, на двох сучасних аграр-
них фірмах «Plantacja Nad Tanwią» та «Polskie Jagody». 
Ці організації прийняли на роботу близько 100 
студентів Львівського НАУ, що представляли усі 
факультети університету.

«Plantacja Nad Tanwią» – це підприємство, що 
займається вирощуванням чорниці високорослої та 
полуниці, а Фірма «Polskie Jagody» займається марке-
тинговою діяльністю та продажем ягід. В структурі 
фірми є сучасний сортувальний комплекс, на якому 
проводиться переробка зібраної продукції.

Студенти усіх факультетів нашого університету, 
проходячи практику на цих підприємствах, мали змогу 
отримати глибокі практичні знання. Студенти факуль-
тету агротехнологій та екології на практиці побачили 
сучасні технології вирощування чорниці високорослої 
та полуниці, організація дренажних систем стала 

Практика студентів ЛНАУ
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цікавою для землевпорядників, новітній сортувальний 
комплекс як архітектурне середовище гідно оцінили 
будівельники та архітектори, сучасні лінії перероб-
ки продукції та тракторний парк не залишили поза 
увагою студенти факультету механіки та енергети-
ки, а організація роботи сезонної праці, ведення бух-
галтерського обліку та управління персоналом була 
цікавою для студентів економічних спеціальностей.

Практика для студентів є не менш важливою, ніж 
аудиторні заняття. Проходження практики на таких 
сучасних базах, як агрофірми «Plantacja Nad Tanwią» та 
«Polskie Jagody» для студентів Львівського НАУ стало 
великим кроком вперед для ще якіснішого оволодіння 
своїм фахом.

Солімчук Олена, гр. МО-42, 
економічний факультет

Цього літа ми, студенти другого курсу землевпо-
рядного факультету Львівського національного аграр-
ного університету, проходили навчальну практику з 
геодезії у Вищій інженерно-економічній школі у місті 
Жешув (Польща). Метою нашої практики було навчи-
тись застосовувати сучасні прилади для проведення 
геодезичної зйомки території та об’єктів, зокрема із 
застосуванням лазерного сканера Focus Faro. 

Перед початком роботи на електронному приладі 
нам прочитали ознайомлювальну лекцію про да-
ний прилад та його функції. Того самого дня ми при-
ступили до виконання програми проведення прак-
тики – під керівництвом доктора Пшемислава Леня і 
магістра інженерії Моніки Балавейдер провели скану-
вання пам’ятника в центрі міста та працювали над об-
робкою матеріалів сканування.  

Наступним етапом навчання було сканування та об-
робка інформації  про дерев’яний міст на річці Віслок, 

який був збудований в 1960 році. Мета скануван-
ня – розробка технічної інформації з метою реставрації 
елементів мосту. Ми були приємно здивовані мож-
ливостями лазерного 3D сканера Focus Faro. Сама 
технологія лазерного сканування відкриває цілий ряд 
нових, раніше недоступних можливостей. Пов’язано 
це, перш за все, з більш повним використанням сучас-
них комп’ютерних технологій.

Не обійшлося і без культурної програми. Ми мали 
можливість познайомитись з історичними пам’ятками 

міста, з архітектурою. Кожного дня у вільний час ми 
ходили на прогулянки, спілкувалися зі студентами і 
викладачами. Всі вони виявилися дуже приємними і 
цікавими людьми. Слід зазначити, що ця подорож при-
несла нам не лише нові знання та навички, ми знайшли 
також нових друзів. 

І.Дуда, Ю.Мех, О.Чернецька, О.Мартинюк, 
студенти землевпорядного факультету

В 2013–2014 н.р. близько 100 студентів ЛНАУ про-
ходили виробничу практику на агропідприємствах 
Республіки Польща, таких як «Група виробників ягід 
«Польські ягоди» та «Плантація над Танвією».

«Плантація над Танвією» займається вирощуванням 
багатьох сортів чорниці високорослої з різними строка-

ми дозрівання на площі 180 га. Також в 2014р. компанія 
здійснила нові насадження чорниці та полуниці.

При проходженні практики студенти вико-
нували різні види робіт: ручне збирання ягід, 
напівмеханізоване струшування плодів, насадження 
полуниці, виготовлення та встановлення капілярної 
водогінної системи для живлення нових насаджень, 
прополювання бур’янів і очищення агроплівки,
а також працювали механізаторами та операторами 
возиків, на яких відбувалось перевезення продукції.

Група виробників ягід «Польські ягоди» здійснює 
продаж продукції та веде маркетингову політику. У 
липні 2012 р. підприємство запустило сортувальний 
комплекс площею більше 2000 м², у якому також до-
велось працювати студентам університету. Об’єкт ос-
нащений двома сучасними потоково-технологічними 
лініями сортування та упакування продукції. Прак-
тиканти працювали на усіх дільницях лінії переробки 
ягід: подавали продукцію на лінію переробки, працю-
вали на сортувальному конвеєрі, слідкували за роз-
важуванням ягід, були програмними операторами 
потоково-технологічної лінії, упаковували та складали 
готову продукцію.

Співпраця Львівського НАУ з підприємствами 
Польщі відкрила студентам нові сучасні бази практик, 
що дає змогу закріпити отримані в університеті знання.

Квасниця Мар’ян, гр. Об-71,
факультет механіки та енергетики
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Оздоровчо-спортивний табір «Маяк», що 
належить Львівському національному аграрному 
університету, збудований 40 років тому в курорт-
ному містечку Коблеве, яке вважають перлиною 
Чорноморського узбережжя.

Щороку впродовж спекотного літа ре-
конструйований та оновлений табір гостин-
но приймає, оздоровлює, розважає студентів 
і працівників університету, а також інших 

відпочивальників. Це чудова можливість для вас 
та вашої дитини відпочити від напружених тру-
дових буднів та шкільних занять, отримати безліч 
позитивних емоцій. Тут ви можете весело та 
цікаво відпочити, набратись свіжих сил, покра-
щити своє здоров’я.

Влітку на курорті достатньо тепло. В червні се-
редня температура повітря понад +23 °С, а в липні-
серпні сягає +27 °С. Вода в Чорному морі швидко 
прогрівається і досягає +21…+27 °С. Купальний 
сезон триває з кінця травня до середини вересня. 
Свіже морське повітря дозволяє за декілька днів 
перебування тут відновити здоров’я, отримати за-
ряд енергії та духовних сил, прекрасно відпочити. 

У двох корпусах до послуг відпочивальників 
номери «Люкс», «Напівлюкс», 2- і 3-місні номе-
ри «Cтандарт». У реконструйованому в 2010 році 
корпусі пропонуємо номери «Люкс» та 2- і 3-місні 
номери покращеного типу з кондиціонерами.

Усіх забезпечують повноцінним, збалансова-
ним трьох- або чотирьохразовим харчуванням. 
Для прийому їжі в «Маяку» побудована комфор-
табельна їдальня на 250 місць, що дозволяє харчу-
ватися в одну зміну. 

Табір «Маяк» – це також спортивна організація. 
Постійно проводяться тренувальні збори і зма-

Проведи літо з користю.
Оздоровчо-спортивний табір «Маяк»

гання з різних видів спорту: карате, футболу, бас-
кетболу, бадмінтону, плавання, доміно, шахів, 
настільного тенісу.

В «Маяку» юнаки мають можливість 
підтримувати спортивну форму, а дівчата – зберег-
ти красу і фігуру, не відмовляючи собі у солодощах. 
Ну а дітлахам тут взагалі ніколи сумувати. Вони ак-
тивно беруть участь у дитячих змаганнях «Веселі 
старти», естафетах та різноманітних ігрових за-
ходах. Дружній мікроклімат, створений в таборі, 
сприяє творчому розвитку дітей, відкриттю та 
вдосконаленню їх талантів і здібностей. Юні 
маяківці беруть участь у підготовці та проведенні 
цікавих загонових і загальнотабірних заходів, 
серед яких «Міс та Містер табору «Маяк», ка-
раоке на майдані, літературні читання, конкурси 
малюнків та ігрові програми, концерти та рольові 
ігри, пішохідний туризм, дискотеки. Кожна дити-
на знайде для себе цікаве творче заняття. 

На території табору до послуг відпочивальників 
футбольне поле, волейбольні, баскетбольні, 
бадмінтонні майданчики, спортивно-гімнастич-

ний комплекс, зали для дискотек, перегля-
ду відеофільмів та проведення інших заходів, 
дитячі ігрові майданчики, буфет з літньою тера-
сою. В період курортного сезону в таборі працю-
ють: лікар, медсестра, інструктори з плавання, 
фізкультури та спорту, культорганізатори. 

Основний пріоритет діяльності табору – оздо-
ровлення викладачів, працівників ЛНАУ, 
студентської та учнівської молоді, організація 
сімейного відпочинку.

Якщо ви ще вагаєтесь – їхати в табір чи не 
їхати, то відповідь однозначна – приїжджайте!

Антоніна Ковалів, 
директор музею Степана Бандери


