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З Новим роком та Різдвом Христовим!

Вельмишановні професори, викладачі, співробітники та студенти! Щиро вітаю Вас із
Новим 2014 роком та Різдвом Христовим!
Українські різдвяно-новорічні свята своїми коренями сягають у сиву давнину і дуже тісно
пов’язані із хліборобськими звичаями та традиціями нашого народу. Вони невидимим
зв’язком єднають нас із незліченними поколіннями предків, які, маючи від найдавніших
часів глибоко символічний культ хліба, змогли легко сприйняти ідею хліба духовного,
що сходить із неба, – і з того часу поклоняються новонародженому Ісусові. Наш народ не
змогли знищити ні століття імперського ярма, ні війни, ні голодомор, бо має він сильну
віру в Бога та святу місію на цій землі – вирощувати хліб. Усі ми маємо про це пам’ятати,
особливо наше студентство, якому в майбутньому збирати щедрі українські врожаї – запоруку добробуту нашої країни, яка, віримо, утвердиться як велика хліборобська держава. Нехай же світло Віфлеємської Зорі повсякчас осяває праведний шлях нашого народу й
зміцнює нас усіх у вірі та бажанні працювати для рідної землі та держави!
Бажаю, щоб у Новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у
2014 році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного
здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!
Володимир Снітинський,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ
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Нові здобутки ЛНАУ

Наукову роботу у Львівському НАУ здійснюють 57 докторів наук і професорів, 305 кандидатів наук і доцентів,
які працюють на 37 кафедрах 6-ти факультетів. Серед керівників та виконавців наукових досліджень – академік
НААНУ, член-кореспондент НААНУ, 5 академіків АНВО України, 8 Заслужених діячів науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений художник України, лауреат Державної премії України та понад 60 членів різних громадських академій наук.
В університеті було проведено понад 50 науково-організаційних заходів. Основні з них: Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для
підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” і Міжнародний студентський науковий форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”, 8 – міжнародних науково-практичних конференцій, основною метою яких є подальша інтеграція ЛНАУ у європейський науково-дослідний і освітній
простір через популяризацію наукових здобутків учених ЛНАУ, ширше впровадження інноваційних розробок у
агровиробництво і трансфер технологій, зміцнення зв’язків із науково-дослідними установами країни та закордону, реалізація теоретичних і прикладних науково-дослідних програм згідно пріоритетних напрямів досліджень
в Україні.
На базі ЛНАУ спільно з компаніями “Хорш Україна”, “НПЦ Лембке”, “БАСФ” проведено також міжнародну
науково-практичну конференцію “Вирощування
ріпаку 2013 – курс на високий врожай”, міжнародний
семінар “Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти” та круглий стіл за участю
науковців, молодих вчених, аспірантів і магістрантів
ЛНАУ та представників Асоціації університетів Канади (Університет Гранта МакЮена, м. Едмондон,
Університет Манітоби, м. Вінніпег, Університет Саскачевану, м. Саскатун), ІІ Міжнародну науковопрактичну інтернет-конференцію “Ефективність
функціонування сільськогосподарських підприємств”,
Всеук-раїнську науково-методичну конференцію
“Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти”, звітні
студентські наукові конференції за результатами наукових досліджень, виїзне засідання Ради Західного
наукового центру НАН України і МОН України
“Аграрна наука і практика: результати і завдання”,
круглі столи: “Стан ґрунтів Львівської області та заходи їх поліпшення”, “Розвиток кооперації на селі”,
“Соціальне підприємництво та місцеві ініціативи у
розвитку сільських територій”, а також відзначено Всесвітній день ґрунту.
Крім цих заходів було проведено Фестиваль науки, який традиційно відзначається у нашому університеті в
травні.
Під час проведення таких заходів впродовж цього року університет відвідало близько 320 осіб із різних країн,
зокрема Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Македонії, Швеції, Болгарії, Сербії, Латвії, Естонії,
Австрії, США та Канади.
Впродовж року активно проводилася студентська наукова робота. У травні проведено традиційний конкурс студентських наукових гуртків. Дипломом I-го ступеня було нагороджено студентський науковий гурток
“Екологія” кафедри екології і біології, Дипломами II-го ступеня було нагороджено студентські наукові гуртки
“Мехатроніка” і “Охорона земель”. Третє місце у конкурсі було розділено між студентським науковими гуртками економічного факультету та факультету будівництва та архітектури “Фінанси і фінансова діяльність” та
“Українська культура” відповідно.
За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук у 2012–2013 н. р. 17 студентів нашого університету нагороджено: Дипломом 1-го ступеня – 6
робіт, Дипломом 2-го ступеня – 6 робіт та Дипломом 3-го ступеня – 5 робіт.
Університет бере активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Завтра.UA”,
організованому Фондом Віктора Пінчука, у якому за результатами роботи в 2012–2013 н. р. 2 студенти отримали
стипендію.
Про актуальність наукових досліджень наших учених свідчить понад 30 патентів та 5 позитивних рішень про видачу патентів, що їх одержали науковці ЛНАУ за 2013 р., крім цього подано 10 заявок на отримання деклараційних
патентів на корисні моделі та патенти на винаходи.
За результатами наукових досліджень науковцями ЛНАУ у 2013 р. захищено 2 докторські та 28 кандидатських
дисертацій. Результати наукових досліджень знайшли відображення у 25 монографіях, понад 10 підручниках, 50
навчальних посібниках і довідниках наукових праць та у понад 1430 статтях в наукових виданнях.
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Вже доброю традицією в ЛНАУ стала участь у виставках. Впродовж року ЛНАУ брав участь у виставках
загальнонаціонального та міжнародного рівнів, зокрема під час проведення Міжнародного науково-практичного
форуму та конференцій, які відбувалися в університеті, XVI міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2013” (м. Київ), ХXIII міжнародній виставці навчальних закладів “Освіта та кар’єра – 2013”
(м. Київ), ХXV міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку “Агро-2013” (м. Київ), а також численних виставках регіонального рівня.
В рамках проведених заходів було широко представлено велику кількість виставкових експонатів, які забезпечили презентацію наукових і науково-освітніх здобутків університету. Це дозволило розширити програми обміну
науковою і науково-технічною інформацією та налагодити співпрацю з вітчизняними та зарубіжними вищими
навчальними закладами.
За результатами роботи виставок університету було присуджено Золоті медалі: “Міжнародне співробітництво
в галузі вищої та загальноосвітньої школи”, “За високі показники у освітній діяльності, практичній підготовці
студентів і трансфері технологій”, “За високі досягнення у науково-дослідній роботі та інноваційній діяльності”, а
також Гран-Прі “Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи”.
Василь Лопушняк,
Проректор з наукової роботи, в.о. професора

Вручення обласних премій студентам ЛНАУ

19 листопада, у приміщенні Львівського Будинку
вчених відбулися урочистості з нагоди вручення обласних премій студентам вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області з нагоди
Міжнародного дня студента.
В урочистостях взяли участь: голова Львівської
обласної державної адміністрації Олег Сало; заступник голови Львівської обласної державної адміністрації
Ірина Романів; голова Львівської обласної ради Петро
Колодій; заступник директора департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Роман Бабій; ректор Львівського національного аграрного університету
Володимир Снітинський; голова Ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівської
області, директор Львівського державного коледжу
харчової і переробної промисловості Національного
університету харчових технологій Михайло Григорців;
заступник голови Львівської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки України Галина
Долішня.
Згідно з розпорядженням голови Львівської обласної
державної адміністрації вручено обласну премію та
іменні премії 183 студентам вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області. Серед нагороджених були і студенти ЛНАУ. Зокрема ,Олег Черечон (3 курс землевпорядного факультету) і Діана Заяць
(6 курс економічного факультету) отримали обласні
іменні премії імені В'ячеслава Чорновола.
Обласні премії облдержадміністрації та обласної
ради отримали:

Ольга Гайик, студентка 3 курсу факультету
будівництва та архітектури;
Катерина Свіца, студентка 3 курсу факультету
агротехнологій і екології ;
Григорій Оробець, студент 2 другого курсу факультету механіки та енергетики;
Жанна Циганенко, студентка 3 курсу землевпорядного факультету;
Марія Крисюк, студентка 3 курсу економічного факультету.
Переможці отримали грошові нагороди від обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Прес-центр
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Підведення підсумків результатів наукових досягнень ЛНАУ

Напередодні професійного свята аграріїв 6 листопада 2013 р у Львівському національному аграрному університеті відбулося відзначення переможців II
етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних, природничих та гуманітарних
наук та Всеукраїнської студентської олімпіади у
2012–2013 н. р.
Захід зібрав наукову еліту нашого закладу. Із вступним словом виступив ректор Львівського національного
аграрного університету, д. б. н., професор, академік
НААНУ В. В. Снітинський, який у своєму виступі
наголосив на важливості виявлення та підтримки
обдарованої студентської молоді.
Яскравим прикладом успішної роботи колективу університету у цій сфері є результати студентів

ЛНАУ у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2010–2011 н. р. – 15 призових місць, 2011–2012 н. р. – 10 призових місць і у
2012–2013 н. р. – 17 призових місць) і Всеукраїнської
студентської олімпіади (2010–2011 н. р. – 14 призових місць, 2011–2012 н. р. – 15 призових місць і у
2012–2013 н. р. – 14 призових місць).
У привітанні очільника нашого закладу пролунали слова вдячності голові оргкомітету ЛНАУ, проректору з науково-педагогічної роботи, професору
С. М. Онисько, науковим керівникам і студентам за
плідну організаторську і творчу роботу в досягненні
високих результатів. Переможців привітала голова
ради молодих вчених ЛНАУ, к. е. н., Г. В. Східницька, я
ка відзначила, що кількісний склад студентів-науковців
у студентських наукових гуртках щороку збільшується,
якісні показники їх наукової діяльності зростають.
Згідно з наказом ректора, дипломами I, II та III
ступенів та грошовими преміями нагородили 31 студента-переможця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської
студентської олімпіади, були теж вручені подяки їх
науковим керівникам. Зі словами вдячності до своїх
наукових керівників звернулись студенти-переможці:
Іван Кухар, студент групи Фін-63, переможець
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Фінанси і кредит», Володимир Паславський, студент
групи М-62, переможець у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з галузі наук «Транспорт»,
Діана Заяць, переможниця Всеукраїнської студентської
олімпіади з напряму підготовки (спеціальності)
«Міжнародна економіка». Студент групи Аг-41 факультету агротехнологій та екології Олег Дубовий побажав студентам стати активними членами наукової
спільноти університету.
Підводячи підсумок зустрічі зі студентами-переможцями і викладачами, ректор університету
В. В. Снітинський зосередив увагу присутніх на тому,
що у стінах Львівського національного аграрного
університету створені всі умови для розвитку творчого
та наукового потенціалу студентської молоді.
Галина Східницька,
к.е.н., ст.викладач
кафедри фінансів і кредиту
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30 жовтня 2013 року у
Львівському
національному
аграрному університеті відбувся
конкурс «Кращий студент 2013
року».
Цей поєдинок інтелектів
і талантів вже став доброю
традицією у нашому університеті,
а цього року за звання: кращий
студент-науковець, кращий студент-громадський діяч, кращий
староста року, кращий студентталант та найкращий студент
року змагалися Павло Чернецький і Євгенія Ахременко (землевпорядний факультет), Катерина Свіца та Христина Ступак
(факультет агротехнологій і
екології), Діана Заяць, Людмила
Гнатів, Марія Крисюк та Ірина
Лаврів (економічний факультет), Владислава Ванік (факультет будівництва та архітектури)
і Григорій Оробець (факультет
механіки та енергетики).
Оцінювало
здобутки
конкурсантів журі у складі:
О. М. Горди – проректора
з науково-педагогічної та виховної роботи; О. М. Крупича – начальника навчальної частини; О. В. Качмар – директора
Народного дому «Просвіта»;
В. О. Михайлечка – асистента кафедри технології та організації
будівництва; Н. Є. Стойко – доцента кафедри землевпорядного
проектування; О. В. Зеліска –
доцента кафедри екології та
біології; О. Б. Булик – в.о. доцента кафедри міжнародної
економіки та менеджменту ЗЕД
і М. А. Квасниці – голови ССО

5

Кращий студент 2013 року
«Основа».
У своїх презентаціях учасники продемонстрували наукові
здобутки (відзнаки за перемоги в олімпіадах, конкурсах, за
кращі доповіді на конференціях);
розповіли про участь у соціальних
і волонтерських проектах, спортивному туризмі, розкрили свої
таланти у співі, бальному і сучасному танцях, портретному
живописі, фотографії, дизайні дитячих іграшок, плетінні з бісеру,
вишивці тощо та запропонували
проекти розвитку українського
села.
Переможців у вищезгаданих
номінаціях журі оголосить під
час урочистостей, які відбудуться
у ЛНАУ з нагоди Міжнародного
дня студента.
Дякуємо всім учасникам за
їхню наполегливість, мудрість,
винахідливість,
креативність,
лідерські якості і бажаємо удачі
в регіональних і заключних етапах конкурсів «Кращий студент України», який проводить
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка», та «Кращий студент року», що відбуватиметься
у рамках XVI зльоту іменних
стипендіатів і відмінників навчання «Лідери АПК XХI століття» серед студентів вищих навчальних
закладів І – ІV рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики
та продовольства України.
Оксана Горда,
проректор з НПВР
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Урочистості з нагоди Міжнародного дня студента

18 листопада 2013 року в актовому залі Львівського
національного аграрного університету відбулися
урочистості з нагоди Міжнародного дня студента.
З вітальним словом до студентства університету
звернувся ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський, який побажав студентам успіхів у
навчанні, удачі у наукових починаннях, здоров’я, сили,
витримки, мудрості та виваженості у прийнятті рішень
і натхнення до підкорення нових вершин.
Володимир Васильович оголосив подяки студентам, які мають гарні успіхи в навчанні, науковій роботі,
творчі та спортивні здобутки, активно займаються громадською діяльністю.
Ректор вручив дипломи Міністерства освіти і науки України юнакам і дівчатам, які здобули перемоги
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
Подякою за кращий бізнес-план зі створення обслуговуючого кооперативу на селі відзначено студентку
економічного факультету Ірину Баумкетнер.
За участь у конкурсі «Кращий студент Львівського
національного аграрного університету 2013 року»
були нагороджені: Діана Заяць (за найкращий проект
розвитку села), Павло Чернецький і Владислава Ванік
(за найбільші здобутки у спортивному туризмі), Христина Ступак (у номінації «Кращий студент-громадський діяч»), Катерина Свіца (як кращий староста року),
Ірина Лаврів (у номінації «Кращий студент-науковець»), Марія Крисюк (у номінації «Кращий студент-

талант» (образотворче мистецтво)), Євгенія Ахременко
(у номінації «Кращий студент-талант» (ужиткове мистецтво)), Людмила Гнатів (у номінації «Кращий студент-талант» (поезія та спів)). Звання «Кращий студент
ЛНАУ 2013 року» присуджено студентці економічного
факультету Діані Заяць та студентові факультету
механіки та енергетики Григорію Оробцю.
Привітали студентську молодь університету і їхні
лідери: голова профспілкового комітету студентів
та аспірантів ЛНАУ Роман Думін, який також зачитав вітання від голови Львівської обласної організації
працівників АПК Михайла Тарнавського, та голова
студентської самоврядної організації «Основа» Мар’ян
Квасниця.
Після вітальних виступів розпочався гала-концерт
лауреатів фестивалю «Нові таланти – 2013» і нагородження переможців цього творчого конкурсу. Гран-прі
фестивалю цьогоріч розділили економісти та землевпорядники: Театр пантоніми за постановку «Set me
free» у виконанні студентів економічного факультету
(керівник Віталій Білобран) і студент землевпорядного
факультету Іван Богдан за авторську музику та виступ
у вокальному жанрі з піснею «Така як ти» з репертуару
Святослава Вакарчука.
Ще раз вітаємо всіх студентів ЛНАУ з Міжнародним
днем студента і бажаємо впевнено крокувати до вершин успіху.
Оксана Горда,
проректор з НПВР
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Обрано нового голову ССО «Основа»

24 жовтня 2013 року у Львівському національному
аграрному університеті відбулася Конференція
студентів університету. На конференцію було делеговано 319 студентів з усіх факультетів.
Першим до учасників конференції звернувся ексголова ССО «Основа» Олег Гуйт, який подякував усім
студентам за плідну працю та допомогу і висловив свої
побажання щодо майбутнього розвитку студентського
самоврядування ЛНАУ.
Далі з вітальним словом від ректора ЛНАУ, академіка
НААНУ В. В. Снітинського виступила проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи О. М. Горда,
яка вручила подяки від очільника університету голові
ССО «Основа» Олегові Гуйту та його заступникам Олені
Голіян і Назарові Дуді за активну громадську діяльність
і роботу у студентському самоврядуванні.
Основним питанням порядку денного стало обрання нового голови ССО «Основа». Кандидатами на цю
студентську посаду були Назар Дуда і Мар’ян Квасниця, студенти факультету механіки та енергетики, Олена
Голіян, студентка економічного факультету та Василь
Мік, студент факультету будівництва та архітектури.

Кожен з кандидатів представив аудиторії презентацію
про свою діяльність в університеті та бачення студентського самоврядування у майбутньому.
Шляхом таємного голосування головою ССО «Основа» обрано Мар’яна Квасницю. Вітаємо Мар’яна і
бажаємо плідної праці та нових здобутків.
Оксана Горда,
проректор з НПВР

Практична підготовка студентів
на філіях кафедри фінансів та кредиту

У жовтні 2013 року на філіях кафедри фінансів та
кредиту були проведені виїзні практичні заняття для
студентів четвертого курсу спеціальності «Фінанси та
кредит». Заняття на філіях – один з методів навчання,
що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати
професійні вміння, виховати потреби системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування.
Такі заходи давно стали традицією для кафедри
фінансів та кредиту. Оскільки постійно відбуваються
зміни як в підходах до підготовки фахівців, так вимоги до них з боку працедавців, ми прагнемо, щоб наші
випускники зробили перші кроки в майбутнє упевнено. Наближення студентів до реальних ринкових
умов формує в них ділову компетентність, розуміння
законів діяльності фінансової установи, розвиває
комунікативні та ділові якості, а також вирішує проблему отримання практичних навиків роботи паралельно
з процесом вивчення теоретичного матеріалу.
Заняття на філіях кафедри проводяться з використанням ділових ігор, дискусій, у формі круглих столів.
Для закріплення професійних навиків студентів кафедра співпрацює з різними фінансово-кредитними установами Львівщини, банками, страховими компаніями,
управлінськими структурами державної виконавчої
влади. Основним ініціатором запровадження такої системи навчання студентів на кафедрі фінансів та кредиту є професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри фінансів та кредиту Стефанія Михайлівна Онисько.
Завжди існував вислів, що успіху досягає той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому
кафедра фінансів та кредиту намагається створити належні умови для своїх студентів, для яких створені філії
кафедри є вікном у широкий світ знань, джерелом ексклюзивної інформації, незамінним порадником та консультантом. Така практична діяльність – добрий плацдарм, старт у професійному житті.
Руслана Содома, асистент
кафедри фінансів і кредиту
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Півстолітні «Карпати» побували в ЛНАУ

Одним із пунктів
програми
святкування 50-річчя «Карпат» є відвідини навчальних закладів. У
вівторок, 19 листопада до Львівського
національного аграрного
університету
всім складом завітали
футболісти
«зеленобілих».
Наш навчальний заклад також можна назвати
карпатівським,
адже чимало «левів»
були та залишаються
студентами нашого університету. Багато приємних
спогадів від навчання залишилося в теперішніх та
колишніх карпатівців – Олега Голодюка, Ярослава Мартинюка, Андрія Ткачука, Богдана Шуста, Максима Фещука, Андрія Гурського, Євгена Шмакова. Зараз в аграрному університеті навчаються Вадим Страшкевич, Ігор
Озарків, Володимир Костевич, Роман Мисак та Валерій
Федорчук, які представляють першу команду «Карпат»,
молодіжну на національну збірні України. Іван Лобай,
Дмитро Кльоц, Станіслав Штаненко, Максим Грисьо,
Ігор Нагірний, Вадим Семчук та Іван Павлов невдовзі
зможуть отримати диплом аграрного університету
Зустріч зібрала цілий зал студентів та викладачів,
які бурхливими оплесками вітали улюблений клуб.
Із вітальним словом виступив ректор ЛНАУ, академік
НААНУ В. В. Снітинський, який побажав карпатівцям
якомога більше яскравих моментів, незабутніх радісних
емоцій і звісно нових перемог.
«Браво Карпатам! Карпати вперед!» такі слова лунали із уст палкого шанувальника футболу, декана факультету агротехнологій та екології П. Д. Завірюхи. Він

також привітав зелено-білих із ювілеєм та висловив
слова подяки за їхній візит у стіни нашого навчального
закладу.
Далі до слова запросили головного тренера ФК
«Карпати» О. В. Севідова, який подякував за таку теплу
зустріч, і пообіцяв, що не підведе своїх вболівальників.
Кульмінацією вечора стала вікторина від футбольного клубу. За кожну правильну відповідь можна було
виграти 2 квитки на останній офіційний матч в цьому
році з донецьким «Металургом». Знавці відповідей отримали білетики, а глядачі, звісно, підтримували їх шаленими оваціями.
На завершення свята глядачі мали можливість задати
питання улюбленим гравцям, тренерам. Вболівальники
цікавилися долею «Карпат», історією клубу, життєвим і
футбольним шляхом гравців.
Зійшовши із сцени футболісти давали свої автографи і охоче фотографувались із студентами. Карпатівці
поїхали, але залишили найприємніші враження та спогади від зустрічі. Вболівальники із радістю чекають нових візитів своїх улюбленців та бажають їм нових перемог.
Антоніна КОВАЛІВ,
директор Музею Степана Бандери
та вболівальниця ФК «Карпати»

Історична довідка

Напередодні Щедрого вечора, 50 років тому, в одній із львівських квартир чоловіки жваво обирали назву для
новоствореного футбольного клубу. Варіантів було чимало. Врешті-решт зупинилися на назві "Карпати". Чому?
Все дуже просто – вона насправді вказувала на цілий регіон, який мав презентувати футбольний колектив міста
Лева на зелених полях тодішнього Радянського Союзу.
Минуло 50 років... Напевно ініціатори створення "Карпат" й гадки не мали, чим усе обернеться. Вони навіть
не могли уявити, що нова команда невдовзі збиратиме повні стадіони, що у місті зародиться карпатівський
дух. "Зелено-білим левам" судилося дуже швидко стати провідною командою в регіоні й улюбленою для багатьох
вболівальників не лише в нашій країні, а й далеко за її межами.
В історії "Карпат" було різне. Найбільш пам’ятні сторінки – це виграш Кубка СРСР, вихід до елітного дивізіону
радянського футболу, бронзові медалі чемпіонату України та участь в груповому турнірі Ліги Європи. Але були й
болючі падіння, такі як виліт з вищої ліги чемпіонатів Радянського Союзу та України. Було і сім років "клінічної
смерті", коли партійні чиновники разом з військовими намагалися раз і назавжди знищити "Карпати", які мозолили їм очі і немов кістка стояли поперек горла. Але громада стала на захист улюбленого клубу і зробила все, аби
команду.
"Карпати" мають непросту, але чудову піввікову історію і завжди виділялися з-поміж інших команд незламним
характером, згуртованістю, вмінням вести самовіддану боротьбу з першої до останньої хвилини. Недарма вони
давно зажили слави кубкового бійця. Упродовж останніх років, які виявилися непростими, "Карпати" вкотре продемонстрували свій футбольний талант і зуміли зберегти традиції. Тож можна не сумніватися, що, незважаючи
на ненайкращі часи, які ми переживаємо сьогодні, вже в найближчому майбутньому "Карпати" знову здобуватимуть перемоги як на внутрішній арені, так і в Європі.
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У ЛНАУ відзначили День української писемності та мови

9 листопада вся українська громадськість відзначає
День української писемності та мови. З цієї нагоди в читальному залі Наукової бібліотеки ЛНАУ гостинно відкрила двері для всіх охочих Літературна
вітальня «О рідне слово! Хто без тебе я?». Захід був
організований працівниками бібліотеки спільно з кафедрою українознавства.
Про значення мови в житті кожної людини, про
історичний розвиток української мови розповіли
працівники бібліотеки Мирослава Жолінська і Богдана Гутей. Старший викладач кафедри українознавства
Оксана Качмар зворушливо прочитала «Молитву про
мову» Катерини Мотрич. Небайдужими до святкування Дня української писемності та мови були і наші студенти.
Надія Захарчишин, Вікторія Гук, Мар’ян Стасів, Ілона Гудик, Юля Наумова, Андрій Левандович, Ольга Дмитрів,
Петро Яцунський, Оксана Козак, Марта Слободна читали свою власну поезію і поезію українських авторів, в яких
оспівується і звеличується українська мова.
На завершення Оксана Качмар звернулася до присутніх із закликом любити, вивчати, берегти і шанувати рідну
мову, як найбільшу святиню українського народу, як найбільше багатство нації.
Богдана Гутей,
завідувач відділу наукової та
художньої літератури Наукової бібліотеки ЛНАУ

Схилімо голови в скорботі

22 листопада 2013 року в актовому залі ЛНАУ вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років.
«Схилімо голови у скорботі» – таку назву мав вечірреквієм, приурочений 80-м роковинам цієї сумної дати.
Трагічні події 1932–1933 рр. вписали чорну й ганебну «славу» тоталітарної держави в життя українського
народу навічно. Минають роки, десятиліття, але
пам`ять про ті часи вкарбувалася у свідомість українців
назавжди, вона болем проймає серця людей, є невмирущою і передаватиметься від покоління до покоління.
«Молитва до Богородиці» і «Боже, великий єдиний»
у виконанні Народної капели «Джерела Розточчя»
(художні керівники Марія Дребот і Марія Мандзак), читання поезії та уривки з роману Василя Барки «Жовтий
князь» і драми Миколи Куліша «97» в постановці театру-студії «Перевесло» (художній керівник Оксана Качмар),
солоспів Вікторії Брик і Мар’яни Збитковської, оповиті мелодією композитора Мирослава Скорика, яку виконала
на скрипці Ольга Химин, стали віночком шани і пам’яті мільйонам невинних людей, яких забрала голодна смерть.
Спостерігаючи за скорботним дійством, яке наші студенти творили на сцені, кожен із присутніх у залі переосмислив історію свого народу, її трагічні сторінки, що примушують стискатися людське серце.
Щоб ще більше привернути увагу університетської спільноти до проблеми Голодомору, працівники Наукової
бібліотеки ЛНАУ відкрили у фойє актового залу виставку художньої та науково-популярної літератури,
присвяченої цій болючій темі.
Оксана Горда,
проректор з НПВР
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Сторінками студентського життя

Дописує свої календарні сторінки 2013 рік. Для
Львівського національного аграрного університету він
традиційно успішний і рясніє новими здобутками та
перемогами. Цікавими та змістовними були заходи виховного спрямування, багатим на враження та спогади
– студентське дозвілля.
Незабутньою подією для першокурсників стала посвята у студенти в рамках відзначення Дня знань. Яскравими спалахами студентського дозвілля були наші

вже традиційні фестивалі та конкурси: «Нові таланти
університету», «Кращий студент року», «Міс і містер
університету», інтелектуальний поєдинок «Що? Де?
Коли?», змагання КВН факультетів, конкурс авторської
фотографії «Аграрна країна – 2013», Всеукраїнський
фестиваль народної хореографії «Яблуневий цвіт»,
який відбувається на базі ЛНАУ.
Цікаво пройшли зустрічі з письменниками В. Шовкошитним і М. Чумарною. Чимало проведено заходів
національно-патріотичного спрямування: лекторії та
виховні години, присвячені знаменним датам в історії
України, флеш-моб «Рідна мова нас єднає», вечірреквієм «Схилімо голови в скорботі» (до 80-х роковин
Голодомору 1932–1933 рр.), віртуальні виставки на
офіційному сайті ЛНАУ до Дня незалежності України
та Дня створення УПА й ін.
Надовго запам’ятаються своєю феєричністю
Андріївські вечорниці, постановка вертепного дійства,
літературно-музична композиція «Прощання з колядою», дні писанкарства «Дивосвіт у писанці», Свято
гаївок «А вже весна красна».

Художні колективи університету успішно виступили
на міжнародних і всеукраїнських фестивалях художньої
творчості: «Радість на березі» (м. Бургас, гран-прі –
Дівочий фольклорний гурт «Берегиня»), «Сонячна
Болгарія» (м. Балчик, диплом І ступеня – Народний
ансамбль «Троїсті музики», диплом ІІ ступеня – Ганна
Бречко), «Софіївські зорі» (м. Умань, диплом І ступеня
– Народна хорова капела «Джерела Розточчя», диплом
ІІ ступеня – Мар’яна Збитковська, диплом «За збереження народних традицій» – Народний ансамбль танцю
«Первоцвіт»), Фестиваль-конкурс народної хореографії
ім. Героя України Мирослава Вантуха (диплом ІІ ступеня – Народний ансамбль танцю «Первоцвіт»), «Бабине
літо» (Яворівський НПП, І командне місце та перемога
в номінації «Краще виконання туристичної пісні»).
Активно працювало студентське самоврядування –
ССО «Основа» та Профспілкова організація студентів
і аспірантів, за підтримки і силами яких проведено вже
згадані наші традиційні конкурси та фестивалі, а також – благочинні акції, толоки з благоустрою території
студентського містечка, пам’ятного знака полеглим у
Другій світовій війні (с. Великі Грибовичі Жовківського
району), волонтерські акції (допомога у прорведенні
Кубка фермера, м. Львів), тиждень здоров’я (видано буклет про проведені заходи), створено осередок Червоного Хреста.
Оксана Горда,
проректор з НПВР
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Андріївські вечорниці – жива українська традиція

Сотні років тому українська молодь вміла гарно
проводити час, особливо зимою, коли у всіх було багато вільного часу та гарного настрою. Щороку 13 грудня
відзначаємо свято Андрія. Відтак, свято припадає у часі
на період веселих зимових вечорниць, які ще в недавню
минувщину дуже полюбляла українська молодь. Колись
вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче
знайомилася, і там собі пару вибирала.
Свято Андрія – це і радість, і сум, і потаємна надія.
Найбільше це хвилювало дівчат, бо бажання знати свою
долю наперед – то є велика сила.
Львівський національний аграрний університет є
осередком відродження національних звичаїв. У Дублянах ніч напередодні Андрія кожного року минає
досить цікаво. З року в рік в університеті проводяться
«Андріївські вечорниці». Зустрічає всіх господиня. Як і
годиться, першими заходять дівчата із гарними дарунками – дзвінкими піснями. Очікуючи на прихід хлопців,
юнки ворожать на свою майбутню долю. І як тільки
не пробують довідатися, коли саме і з ким їм суджено
створити сім’ю: ворожать на пшениці, льоні, воскові та
палицях, а ще дізнаються, що саме треба робити, аби
доля з’явилася уві сні.

Коли ж приходять хлопці, розпочинається давня забава „Калита“. Парубки змагаються у спритності, хто
швидше і більше надкусить калиту. Бо ж здавна вважалося, що той, кому це вдасться, найближчим часом
вдало одружиться. Хлопці стрибають якнайвище, щоб
відкусити кусень медового коржа, який пильно оберігає
пан Калитинський. Потім влаштовуються цікаві конкурси, жартівливі ворожіння та парубоцькі забави, а
ще куштують пампушки, спечені дівчатами. Приємно
вражає різноманітність і різнобарвність національного
вбрання молоді, гарно прибраний зал та весела дружня атмосфера. А у гуртожитках дівчата також ворожать: хтось просто для забави, а комусь дійсно цікаво
дізнатись свою долю.
Сьогодні ж, маючи купу справ, цікавих занять,
більшість часу молоді люди витрачають на онлайнспілкування. Та все ж таки бувають моменти, коли варто
згадати традиції. Решето, кілька каблучок, півкілограма
зерна, жменя борошна, віник, пара чобіт, півень і перший зустрічний, – приблизно такий вигляд має стандартний набір для ворожіння на Андрія. Дівчата, які
бажають підняти завісу майбутнього та дізнатися
відповідь на чи не найважливіше запитання – як, коли,
і за кого вони вийдуть заміж – за народним повір’ям,
можуть це дізнатися саме в ніч напередодні дня святого
Андрія Первозванного.
Традиції святкування змінились, та вони зуміли
зберегтися й до сьогодні, хоч і в дещо іншому вигляді.
Зараз вже не збираються в хаті у вдови, зате сучасна молодь вміє розважатися, знає українські традиції,
дотримується і поважає їх, не забувши при цьому про
вишиванку, калиту і традиційні народні пісні.

Ніч, сповнена чудес…

Перший лапатий сніг, рекламні вогні, різнобарв’я
вітрин і заклики до доброчинності нагадують про наближення одного з найрадісніших для дітей свят — Дня
святого МиколаяЧудотворця.
На Україні, усе відбувається тихо-тихо. У ніч з 18 на
19 грудня в оселі нечутно приходить Миколай і кладе
під подушки сплячої малечі жадані дарунки. І що характерно — саме ті дарунки, які собі намріяли всі слухняні.
Напередодні чарівної ночі належиться написати листпрохання до святого, покласти на вікно і сподіватися на
здійснення мрії.
Це свято, коли можеш подарувати радість своїм
близьким і не тільки — зробити якісь подаруночки, не
обов’язково великі, але які приносять щастя. Дорогі
презенти зобов’язують. Головне, щоб подарунок був від
щирої душі.
Кожна дитина чекає на подарунки від святого
Миколая,але не у всіх є тато чи мама, які б виступили
в цій ролі, поклавши малим діткам під подушку хоча б
солодощі.
Є багато достойних прикладів, коли громадські
організації й окремі меценати піклуються про дітей
із малозабезпечених родин, сиріт, знедолених. Наша
університетська родина не є винятком.Тож кожного

Прес-центр

року студентська молодь Львівського національного
аграрного університету проводять акції «Подаруй
дитині свято», «Миколай іде до сиріт» і ін.
Головне, чого потребують діти-сироти – це увага,
спілкування, тепло, любов підтримка, все те, що не
змогли подарувати їм батьки чи рідні. Звичайно, не
все ми можемо дати цим дітям. Але не залишаємо їх
самотніми. Блиск у їхніх очах – найбільша винагорода
за будь-які зусилля. Тож не будьмо байдужими, зробімо
їхнє життя хоч трішки щасливіш
Прес-центр
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Прийом студентів на денну та заочну форми
навчання 2014–2015 навчального року
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»
за напрямами:

Облік і аудит
Фінанси і кредит
Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Менеджмент
Енергетика та електротехнічні
системи в АПК
Процеси,
машини та обладнання АПВ

Машинобудування
Автомобільний транспорт
Геодезія, картографія та землеустрій
Будівництво
Архітектура
Агрономія
Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти проводиться з предметів:
Напрями:
Облік і аудит. Фінанси і кредит. Економіка підприємства

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

Менеджмент. Міжнародна економіка

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

Машинобудування

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

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

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

Геодезія, картографія та землеустрій

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

Будівництво

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

Архітектура

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

Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування

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

Агрономія

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

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
з 1 липня (денна форма навчання), з 8 липня (заочна форма).
Фахові вступні випробування складають особи, які вступають на ОКР «Бакалавр»
на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за відповідним напрямом підготовки.
За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:
80381, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни,
Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (головний корпус, кімната 130)
тел.: +38 (032) 224-24-98
www.lnau.lviv.ua, e-mail: lnau@mail.lviv.ua, prlnay@ukr.net

