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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на тему 

«165-річчя Львівського національного 
аграрного університету»

17 лютого 2021 року в гуртожитку № 5 Львівського НАУ відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на тему 
«165-річчя Львівського національного аграрного університету».

Учасники гри відзначилися неординарними назвами команд і нестандартним підходом до вирішення питань. 
Гру оцінювало вимогливе журі у складі: керівника інформаційного відділу університету Ірини Фостяк, капелана 
університету отця Івана Венгрина, в.о голови ППО студентів та аспірантів Яни Борщ та проректора з навчаль-
но-виховної роботи Юрія Дубневича.

Цього року участь у грі вперше взяли аспіранти нашого університету, які показали студентам високий рівень 
обізнаності та підготовки.

Інтелектуальна гра була дуже емоційною та захопливою. Особливо цікавими були запитання від членів журі, 
завдяки яким і було виявлено переможця.

Цьогорічними переможцями стали:
І місце – команда «Об’єднані аграрним» (аспіранти університету);
II місце – команда землевпорядного факультету «Земельний партизан»;
III місце – команда «Творці» факультету будівництва та архітектури.
Усі команди за активну гру були відзначені грамотами. Переможцям було вручено символ гри 

«Що? Де? Коли?» – Мудру Сову, грамоти та медалі за відповідне місце в грі.
Інтелектуальна гра показала, що студенти цікавляться життям університету і знають історію рідного вишу на 

досить високому рівні.
Яна Борщ,

в.о. голови Первинної профспілкової організації 
студентів та аспірантів ЛНАУ 
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5 січня 2021 року у Львівському національному аграрному університеті відбулась Конференція трудового ко-
лективу, основними питаннями порядку денного якої були:

- Звіт ректора Львівського національного аграрного університету щодо виконання умов контракту з  
Міністерством освіти і науки України за 2020 рік;

- Про внесення змін до Статуту Львівського національного аграрного університету.
Варто відзначити, що цьогоріч у зв’язку з епідемічною ситуацією формат конференції був незвичний. Конфе-

ренція була проведена на платформі Zoom, делегати були підключені погрупно (за цехкомами), і за кожною гру-
пою/підгрупою були закріплені особи, відповідальні за підрахунок голосів.

Головою конференції було обрано Р.А. Шмига, а секретарем – О.Г. Музику.
Щодо першого питання доповідав ректор університету, академік НААНУ В.В. Снітинський, який у своїй до-

повіді проаналізував формування контингенту, успішність здобувачів вищої освіти та відвідування занять, дотри-
мання ліцензійних умов, навчально-методичне та кадрове забезпечення освітнього процесу, підготовку наукових 
кадрів через аспірантуру та докторантуру, результати діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, док-
торантів та молодих вчених, фінансово-господарську діяльність ЛНАУ, виховну роботу, а також діяльність фахо-
вих коледжів, які входять у структуру університету.

Також було окреслено основні завдання на 2021 рік, серед яких:
- запровадити нову версію навчальної платформи Moodle та адаптувати її інтерфейс до потреб університету;
- запустити систему електронного журналу відвідування та оцінювання;
- активізувати роботу із залучення позабюджетних коштів для виконання НДР шляхом укладання господарсь-

ких договорів та договорів про науково-технічне співробітництво з промисловими підприємствами;
- сприяти постійному зростанню кількісних і якісних показників наукової діяльності (статті, монографії, па-

тенти), збільшенню частки міжнародних публікацій НПП, в першу чергу в наукометричних базах даних Scopus і 
Web of Science;

- поглиблювати міжнародне та міжуніверситетське співробітництво на основі виконання спільних наукових 
програм, проєктів, розробок;

- активізувати співпрацю з Національним офісом «Еразмус+» в Україні з метою збільшення кількості таких 
проєктів;

- здійснити необхідні організаційні заходи щодо включення університету до міжнародних рейтингів закладів 
вищої освіти, зокрема QS та Times High Education;

- активізувати роботу студентських наукових гуртків та рад молодих вчених на факультетах з метою підвищен-
ня якості наукової роботи студентів та молодих вчених, в т.ч. збільшення чисельності переможців на всеукраїнсь-
ких олімпіадах, наукових конкурсах;

- активізувати діяльність Ради випускників Львівського національного аграрного університету з метою  
поширення інформації про ефективність і якість навчання на спеціальностях факультетів і для розширення  
можливостей організації навчальної та виробничої практики для студентів.

Звіт ректора був схвалений Конференцією трудового колективу, а робота ректора визнана задовільною (про-
токол №1 від 05.01.2021 р.). Щодо другого питання доповідав голова профспілкової організації працівників ЛНАУ 
Р.А. Шмиг, який зазначив, що необхідність внесення змін у Статут виникла у зв’язку з удосконаленням Закону 
України «Про вищу освіту» та прийняттям Закону України «Про фахову передвищу освіту». Конференція прий-
няла рішення затвердити Статут Львівського національного аграрного університету у новій редакції.

Ірина Федів,
головний вчений секретар

Конференція трудового колективу ЛНАУ
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Справжнє Різдво у твоєму серці
Під цим гаслом 1 лютого 2021 року в дистанційному форматі відбувся 

VI Міжнародний фестиваль імені Любомира Гузара «Студентська коляда». 
Метою заходу є відродження, збереження і розвиток української культу-
ри, утвердження духовних та національних цінностей, поширення духов-
но-культурних надбань нації, створення умов для підтримки та розвитку 
студентської творчості.

Участь у VI Міжнародному фестивалі «Студентська коляда – 2021»  
ім. Любомира Гузара взяли колективи з усіх куточків України та світу.

Багаторазову участь у фестивалі беруть творчі колективи ЛНАУ: Народ-
на хорова капела «Джерела Розточчя», Народний духовий оркестр, Народ-
на капела бандуристів, Народний вокально-інструментальний ансамбль  
«Берегиня», Народна хорова капела викладачів та співробітників ЛНАУ.

Христина Венгрин,
керівник Народної хорової капели «Джерела Розточчя»

ЛНАУ вшановує пам’ять 
Героїв Небесної Сотні

19 лютого у Львівському національному аграрному університеті відбулося віче, присвячене сьомій річниці 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Описати, а тим більше відчути глибину трагедії і болю, які впали не-
вимовним тягарем на Україну, нині не під силу нікому, тому з ініціативи ректора університету, академіка НААНУ 
Володимира Васильовича Снітинського було створено мистецьку інсталяцію, яка має передати студентам та пра-
цівникам ту атмосферу, яка панувала в дні, коли українці ціною власного життя відстоювали свою громадянську 
позицію.

Ректор та представники адміністрації спільно зі студентами хвилиною мовчання вшанувати пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. Опісля студенти та капелан університету поклали квіти до могили Героя України, Героя Небесної 
Сотні Анатолія Жаловаги.

Відділ з організації навчально-виховної роботи студентів

Христину Пустовит обрано 
на посаду голови ССО «Основа»

25 лютого відбулася звітно-виборча конференція здобувачів вищої освіти 
ЛНАУ, на якій обирався голова ССО «Основа».

Таємним голосуванням було обрано Христину Пустовит, студентку землевпо-
рядного факультету.

Вітаємо Христину з перемогою, щиро бажаємо конструктивної роботи, неви-
черпних сил та успіхів у всіх починаннях.

Нехай повсякденна діяльність на новій посаді буде щедрою на нові ідеї,  
відкриття, мудрі й далекоглядні рішення, які допоможуть реалізувати  
поставлені завдання й здійснити задумані плани.

Члени студентської 
самоврядної організації «Основа»
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Представники ЛНАУ побували у паліативному 
відділенні Рава-Руської районної лікарні

4 лютого представники Львівського національного аграрного універ-
ситету у складі керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, капела-
на університету о. Івана Венгрина, директора Музею Степана Бандери 
Антоніни Білик та проректора з навчально-виховної роботи Юрія Дуб-
невича побували у паліативному відділенні Рава-Руської районної лікар-
ні.

Було передано: одяг та взуття, підгузки та пелюшки, мийні засоби, 
фрукти, а також макаронні вироби, крупи, консерви, олію, печиво, со-
лодощі та ін.

Сьогодні у КНП «Рава-Руська районна лікарня» сформоване від-
ділення паліативної допомоги, яке розраховане на 40 осіб. Наповненість 
відділення – 39 тяжкохворих пацієнтів (37 із них лежачі), які мають не-
виліковні захворювання. Основна мета такого догляду ‒ полегшити біль 
та інші симптоми, психологічна, духовна підтримка. Просторі кімнати 
для хворих та медичного персоналу, санвузли, душові, вбиральні та ма-
теріально-технічне оснащення відповідають сучасним стандартам. Для 

пацієнтів створені комфортні умови, а медичний персонал здійснює постійний догляд і надає фахову допомогу.
Загалом паліативної допомоги потребує набагато більша кількість громадян, але відповідно до сьогоднішніх 

реалій нова модель фінансування на основі пакетів медичних гарантій не покриває фактичних видатків на утри-
мання таких пацієнтів. І закладам, які залучені до надання паліативної допомоги, завжди доводиться шукати 
можливі шляхи додаткового фінансування.

Дякуємо всім небайдужим за те, що ви віддаєте свій час, матеріальні блага та енергію іншим. Ми міцно тиснемо 
руку усім тим, на чию підтримку можуть розраховувати літні люди. Без вас не було б стільки чудових поїздок.

В Угнівському хоспісі доживають віку старенькі
Найменше місто України – Угнів, і воно на Львів-

щині. Містечко причаїлося біля кордону із Польщею. 
Живе тут менше ніж тисяча осіб – як у невеликому селі.

Колись місто було колискою української інтеліген-
ції. Нині Угнів – сумний приклад втраченої історії та 
напівзруйнованих пам’яток. Навколо розкинулися ма-
льовничі ліси, у самому Угневі трапляються пам’ятки 
давніх часів – від земляних валів старовинного замку до 
середньовічного костелу. Проте всюди – пустка. Доро-
гу довжиною 20 кілометрів, що розділяє Рава-Руську й 
Угнів, дорогою і не назвеш: залишки асфальту, яма на 
ямі, які не об’їдеш. Є у місті заклад, який знають у навко-
лишніх селах і містах, бо сюди звозять своїх стареньких 
родичів доживати віку.

Саме туди завітали представники Львівського національного аграрного університету у складі керівника  
інформаційного відділу Ірини Фостяк, капелана університету о. Івана, проректора з навчально-виховної роботи 
Юрія Дубневича та директора Музею Степана Бандери Антоніни Білик. Завдяки щедрим пожертвам викладачів 
та студентів Львівського НАУ автомобіль був запакований під зав’язку.

Було передано: одяг, постіль та ковдри, матраци, підгузки та пелюшки, мийні засоби, продукти харчування 
(макаронні вироби, крупи, консерви, олію, печиво, солодощі) та ін.

У хоспісі у восьми палатах перебуває 24 пацієнти. З них 17 – лежачі. Обслуговує хоспіс 25 осіб – медики, саніта-
ри, кухарі, двірники. Туди потрапляють невиліковні хворі, які потребують постійного догляду медичного пер-
соналу, люди після інсультів, паралізовані, з пролежневими виразками. Двічі на день санітарки хворих миють, 
переодягають і замінюють підгузки. Кожного треба тричі на день годувати. Є такі, що самі їдять, але їм потрібно 
принести їжу в палату. 

Ми щиро дякуємо небайдужим за допомогу, за турботу, адже у кожного пацієнта своя життєва історія та  
непроста доля і ваша щедра пожертва зробила їх хоч трішки щасливішими.
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Подаруйте дітям щастя
25 лютого представники Львівського НАУ у складі керівника інформа-

ційного відділу Ірини Фостяк, капелана університету о. Івана Венгрина, 
директора Музею Степана Бандери Антоніни Білик та в. о. голови ППО 
студентів та аспірантів Яни Борщ побували у Жовківському навчаль-
но-реабілітаційному центрі І-ІІІ ступенів «Злагода». Це заклад, у якому 
здобувають повну загальну середню освіту діти з вадами слуху, з пору-
шеннями мовлення, з порушеннями у розумовому розвитку та іншими 
особливими освітніми потребами.

У навчально-реабілітаційному центрі «Злагода» панує затишок та  
чистота, стіни прикрашені малюнками й аплікаціями, які зробили  
талановиті вихованці закладу.

Діти, які навчаються у цьому центрі, дуже слухняні, розумні та  
креативні, тому директор школи висловила прохання придбати для них 
кольоровий та гофрований папір, фломастери та олівці, розмальовки, на-
бори для квілінгу та інші матеріали для дитячої творчості. Всі прохання 
було виконано. Окрім того, представники ЛНАУ передали одяг та взут-
тя, а також печиво та солодощі, за які дякуємо кондитерській фабриці 
«Ярич», котра вже вкотре долучається до наших благодійних акцій.

Зараз у реабілітаційному центрі для дітей, які мають вади слуху, облаштовуються спеціальні класи, в яких  
необхідно встановити телевізори, на які центр не має коштів. Тому ЛНАУ хоче зробити все можливе, щоб  
допомогти дітям та придбати їм хоч один телевізор. Сподіваємося, нам вдасться зібрати відповідну суму  
грошей. Просимо долучатися до пожертв, щоб подарувати цим дітям трохи щастя.

Зроби добро ближньому, і воно повернеться до тебе
Споконвіку добрі справи повертаються до людини сторицею, адже  

добрий вчинок уособлює любов, турботу та добро. Приємно відчувати, 
що є люди, які навіть у такий нелегкий час збагачують свій духовний світ 
саме благодійністю.

4 лютого 2021 року представники Львівського національного аграрно-
го університету у складі керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, 
капелана університету о. Івана Венгрина, директора Музею Степана Бан-
дери Антоніни Білик та проректора з навчально-виховної роботи Юрія 
Дубневича відвідали Монастироцький психоневрологічний інтернат.

Представники ЛНАУ поспілкувалися з керівництвом і працівника-
ми щодо функціонування інтернату, оглянули його матеріально-техніч-
ну базу та умови перебування підопічних. В інтернаті проживає близько 
200 хлопців та чоловіків різного віку, які за станом здоров’я потребують 
постійного стороннього догляду, кваліфікованого медичного обслугову-
вання, реабілітаційних послуг та побутового обслуговування. Директор 
закладу Ганна Михайлівна Надяк та працівники дарують підопічним своє 

тепло й увагу, роблять усе можливе, аби ці люди відчували постійну ро-
динну підтримку, щоби ніхто з них не почувався забутим чи залишеним 
наодинці зі своїми турботами та проблемами.

Завдяки пожертвам викладачів та студентів ЛНАУ вдалося придбати та 
зібрати одяг і взуття, засоби особистої гігієни, побутову хімію, мийні за-
соби, солодощі. Особлива подяка Тарасу Григоровичу Щуру за допомогу у 
вигляді коробок з печивом (15 коробок), які були передані в інтернат.

Ганна Надяк висловила щиру вдячність ректору ЛНАУ Володимиру Ва-
сильовичу Снітинському та колективу за надану благодійну допомогу і за 
те, що вони не залишаються осторонь чужої біди.

Давайте допомагати всім, хто цього потребує. Адже ніколи не знаєш, 
що приготувала тобі доля та де ти завтра опинишся. Нехай Господь Бог  
допомагає Вам у добрих справах, які повернуться до Вас сторицею. 

Інформаційний відділ
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Заняття на базі 
навчально-практичного центру «Horsch» 

10 лютого 2021 року на базі навчально-практичного 
центру «Horsch», який другий рік функціонує на факуль-
теті механіки та енергетики Львівського НАУ, проведено 
чергові заняття. Їх тема стосувалася вивчення особли-
востей конструкції, порядку налаштування до роботи 
та способів агрегатування обприскувачів марки Horsch 
Leeb різних модифікацій. Навчання, на якому були при-
сутні студенти 2-4 курсів спеціальності «Агроінженерія», 
викладачі випускових кафедр факультету та представни-
ки Стрийського й Екологічного коледжів ЛНАУ, провів 
менеджер ТОВ «Хорш Україна» Сергій Уманець.

Розглянуті на занятті питання викликали жвавий  
інтерес як у студентів, так і у викладачів. Після його за-
вершення було досягнуто домовленості про проведення 
у березні 2021 року конкурсу серед студентів 2-4 курсів факультету з підготовки до роботи обприскувачів і посів-
них комплексів виробництва компанії «Horsch».

Після завершення занять декан факультету Степан Ковалишин за дорученням ректора університету нагородив 
Сергія Уманця грамотою і висловив побажання щодо подальшої результативної співпраці.

Деканат факультету механіки та енергетики

Зустріч зі стейкхолдерами 
на землевпорядному факультеті

На землевпорядному факультеті 17 лютого 2021 року 
кафедрами земельного кадастру і геодезії та геоінформа-
тики організований та проведений науково-комуніка-
тивний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітньої  
програми» (у форматі круглого столу).

Метою заходу було залучення до продуктивної 
та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо- 
професійної програми спеціальності 193 «Геодезія  
та землеустрій» всіх освітніх рівнів – «Бакалавр»,  
«Магістр» та «Доктор філософії» (Phd).

В заході взяли участь: в.о. декана землевпорядного 
факультету Н.Є. Стойко, завідувачі кафедр геодезії та  
геоінформатики (П.П. Колодій), земельного кадастру 

(Р.Б. Таратула), землеустрою (М.С. Богіра), а також науково-педагогічні працівники факультету, розробники 
освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти.

Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:
- сертифіковані інженери-геодезисти ТзОВ «Західземпроєкт» – Андрій Романович Тішаєв, Степан Андрійович 

Шарко.
- інженери-землевпорядники ТзОВ «ТЕРРАЗЕМ» – Марта Степанівна Пирожик, Роман Юрійович Таратула.
Процес взаємодії зацікавлених сторін – держави, освіти та стейкхолдерів – в межах землевпорядного факуль-

тету реалізується через участь стейкхолдерів у всіх етапах реалізації освітньої траєкторії:
- ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в 

межах спеціальності факультету;
- залучення зовнішніх стейкхолдерів до лабораторних та практичних занять;
- проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними місцями для працевлаштування  

здобувачів вищої освіти;
- реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді;
- забезпечення академічної доброчесності.

Деканат землевпорядного факультету
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В університеті відкрили новий тренажерний зал

Спорт є невід’ємною частиною людського життя. Люди, які регулярно виконують фізичні вправи, мають  
міцніший імунітет, є витривалішими, вміють ставити собі ціль і йти до неї, долаючи будь-які труднощі.  
Фізична культура загартовує, виховує особистість. Зрештою, не даремно ж говорять: «Спорт – це життя».

10 лютого у Львівському національному аграрному університеті відбулося відкриття тренажерного залу. На 
даному заході був присутній ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, декани факультетів, 
проректори та працівники кафедри фізичного виховання.

Ректор нагородив грамотами найкращих студентів-спортсменів та подякував їм за вагомий внесок у розвиток 
спорту в університеті. «У нас є амбітна мета – відкривати такі тренажерні зали, щоб студенти активно займалися 
спортом та вели здоровий спосіб життя», – сказав ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинсь-
кий.

У залі є понад десять тренажерів, на яких матимуть змогу займатися студенти чи викладачі.
Ректор висловив сподівання, що відкриття тренажерного залу дасть старт для відкриття нових залів, адже в 

найближчому часі планується відкриття оновленого залу боротьби.
Окрім того, кафедра фізичного виховання розраховує на те, що завдяки появі тренажерного залу вдасться ви-

тягнути з гуртожитків чи вулиці студентів та популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя.
Студенти мають змогу займатися у новому залі за попереднім записом.

Антоніна Білик,
директор Музею Степана Бандери

Кубок Львівської області з важкої атлетики 
пам’яті видатних тренерів та спортсменів

На базі спортивного клубу «Епіцентр» м. Львова 5-7 
лютого 2021 р. відбулися спортивні змагання з важкої 
атлетики серед чоловіків та жінок.

У змаганнях взяли участь спортсмени-важкоатлети 
нашого університету, які й стали переможцями та при-
зерами спортивних змагань.

У ваговій категорії до 96 кг впевнену перемогу з 
високим спортивним результатом в ривку (130 кг) і  
поштовху штанги (158 кг) отримав Дмитро Ковальчук,  
студент економічного факультету (група МО-41).

Випускник бакалаврату землевпорядного факультету 
2020 року Андрій Крушельницький у ваговій категорії 

102 кг посів IV місце зі спортивним результатом в ривку (105 кг) і поштовху штанги (135 кг).
Член збірної команди України з важкої атлетики, випускник факультету механіки та енергетики Павло Зака-

шевський посів II місце у ваговій категорії до 109 кг з пристойним результатом 163 кг у ривку та 200 кг у поштовху.
Вихованка спортивного клубу ЛНАУ Вікторія Шевчук, учениця Львівської української гуманітарної гімназії 

ім. О. Степанів, перемогла у ваговій категорії 49 кг. У ваговій категорії 73 кг виступив аспірант землевпорядного 
факультету Володимир Карбовник. Вітаємо спортсменів та тренерський склад кафедри.

Ігор Вовк, 
завідувач кафедри фізичного виховання
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Першість ЛНАУ з настільного 
тенісу серед студентів

З 24 лютого до 3 березня 2021 року в спортивному залі головного корпусу проходили 
змагання з настільного тенісу за першість ЛНАУ. Заходи проводилися згідно з календарем 
спортивно-масових заходів ЛНАУ. В змаганнях брали участь студенти в особистому заліку 
за круговою системою.

У фінальному поєдинку зустрілися студенти факультету механіки та енергетики Віталій 
Хахула (Ат-11) та Давид Орлатий (Аін-12), а за III і IV місця боролися студент факульте-
ту будівництва та архітектури Руслан Данилів (Буд-12) та студент факультету механіки та 
енергетики Владислав Шльома (Ат-11).

Місця розподілилися наступним чином:
І місце – Віталій Хахула;
II місце – Давид Орлатий;
III місце – Владислав Шльома;
IV місце – Руслан Данилів.
Вітаємо переможців та призерів змагань. Бажаємо учасникам подальших спортивних 

перемог.

Вітаємо переможців змагання з шахів 
серед професорсько-викладацького складу

З 23 лютого до 5 березня на кафедрі фізично-
го виховання проходили змагання з шахів серед 
професорсько-викладацького складу ЛНАУ, що 
входять до програми «Спартакіади здоров’я – 
2021», яка присвячена 165-й річниці заснування 
університету.

І місце виборола команда факультету агро-
технологій і екології, до складу якої увійшли: 
В.Я. Іванюк, доцент кафедри агрохімії та ґрунто-
знавства, Т.І. Багай, лаборант кафедри техноло-
гій у рослинництві.

II місце посіла команда факультету механіки 
та енергетики: Ю.О. Ковальчук, доцент кафедри 
управління проєктами та безпеки виробництва, 
І.Б. Мазур, доцент кафедри управління проєкта-
ми та безпеки виробництва, Я.М. Бавдик, провід-
ний фахівець кафедри автомобілів і тракторів.

III місце здобула команда факультету будів-
ництва та архітектури: Т.І. Бубняк, доцент 

кафедри вищої математики, Р.А. Шмиг, доцент кафедри будівельних конструкцій, 
В.І. Косарчин, доцент кафедри вищої математики.

Кафедра фізичного виховання


