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Шановні професори, викладачі, працівники,
аспіранти, студенти та випускники Львівського
національного аграрного університету!

З нагоди Великодніх свят сердечно вітаю Вас зі світлим святом Христового Воскресіння!
Воскресіння Ісуса Христа наповнює наші серця духовною силою, вірою, любов’ю, оживляє
надію, що у дні випробувань Господь своєю милосердною рукою поблагословить та обереже
український народ, а Великоднє єднання стане запорукою миру у нашій країні.
Щиро зичу Вам та Вашим рідним міцного здоров’я, щастя, радості, родинного затишку та тепла,
успіхів у праці та навчанні.
Нехай сила Великодньої радості зміцнює нас у бажанні творити добро, чесно та гідно працювати для відродження української нації та утвердження Української держави.

Володимир Снітинський,
Ректор ЛНАУ, Академік НААНУ
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Виставлення Плащаниці в храмі св. Володимира

10 квітня 2015 року ректорат, викладачі і студенти
Львівського національного аграрного університету
взяли участь в молитовному дійстві виставлення
Плащаниці Господньої в храмі св. рівноапостольного
князя Володимира Великого.
Звершував богослужіння єпископ СокальськоЖовківський Михаїл Колтун у співслужінні священиків
Дублянського деканату і капелана університету о. Івана
Венгрина. У процесії довкола храму Євангеліє несли декани факультетів, а Плащаницю – ректор і проректори.
Звертаючись до університетської спільноти,
архиєрей зазначив: «Сьогодні ми зробили внесок у
наше життя, бо заявили себе в похоронній процесії
Ісуса Христа для того, щоб могти прийняти радість
Його Воскресіння. Заявити себе перед Богом, для Бога,
бути готовим з Богом іти в життя – це є найголовніше
завдання для кожної людини...»
Університетська родина ЛНАУ радо прийняла бла-

гословення Владики Михаїла, глибоко пережила чин
поховання Христа, і з наповненими молитвою серцями
готувалася до Світлого Свята Воскресіння Христового.
Капелан університету о. Іван Венгрин

Хресна хода «За мир і єдність України»

1 квітня 2015 року відбулася міжконфесійна Хресна хода вулицями міста Дубляни «За мир і єдність
України», організатором якої був осередок академічного
капеланства за підтримки Львівського національного
аграрного університету. У спільній молитві взяли
участь парафіяни церков Різдва Пресвятої Богородиці
(УГКЦ), Успіння Пресвятої Богородиці (УАПЦ) і
Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ), студенти та
викладачі університету. На стаціях голосили розважання отці: о. Іван Венгрин, о. Петро Верхоляк, о. декан
Ігор Боднар, о. Володимир Високінський, о. Іван Сас,
о. Андрій Данилюк, о. Микола Хить, о. Тарас Дзьоба,
о. диякон Петро Венгрин, о. Віталій (ЧСВВ). Хресну Ходу своїм співом супроводжували брати монахи
ЧСВВ.
Символом цьогорічної ходи стала ікона Божої
Матері, Покровительки України. Саме цей образ започаткував молитовну естафету «За мир і єдність України»,
яка тривала у Сокальсько-Жовківській Єпархії. У храм
Св. Рівноапостольного князя Володимира Великого Львівського НАУ ікону Божої Матері привезли на
реколекції, які проводив о. Віталій (ЧСВВ) та о. Іван,
капелан університету. Протягом трьох днів студенти,
викладачі і мешканці м. Дубляни біля чудодійної ікони

молилися та просили заступництва Матері Божої для
своїх сімей, родин і для всієї України.
Важкий 4-х метровий хрест взяли на свої плечі
викладачі, студенти кожного факультету університету,
парафіяни усіх церков і конфесій м. Дубляни. Це була
та найменша ноша, яка б могла передати усі муки Ісуса
Христа. На кожній стації линули молитви та прохання до Всевишнього про мир і спокій в Україні. Наша
земля сьогодні терпить, страждає, втрачає своїх синів,
«спливає кров’ю», і тільки віра у силу Божу не дасть нам
зламатися і може допомогти врятувати неньку-Україну.
Хресна хода завершилася біля університетського
храму Св. Рівноапостольного князя Володимира Великого духовною наукою, яку проголосив о. Віталій
(ЧСВВ). Усю студентську молодь, парафіян м. Дубляни
благословили чудодійною іконою Матері Божої, Покровительки України.
Духовний гімн «Боже Великий, єдиний» ще раз
підтвердив силу громади у єдності та віру у те, що
для Бога нічого немає неможливого, бо «по вірі нашій
дасться нам».
Оксана Качмар,
керівник підрозділу
з організації виховної роботи студентів
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Великодня Писанка – символ миру

Важкі випробування випали на долю України і її народу, тому у передвеликодній час линули до Бога молитви і прохання про мир, єдність і спокій в країні.
Цьогорічна Великодня Писанка у ЛНАУ стала символом перемоги життя над смертю, миру над війною.
Її одягнули у військовий камуфляж-сітку, яку студенти
плели для захисту бійців та техніки в АТО. Цей одяг нагадав усім, що війна іде і кожного дня згасає чиєсь життя. Писанку прикрасили виплетеними українськими
орнаментами у жовто-блакитних кольорах – символами незнищенності України. Паперові голуби миру і
свободи, які підносять Писанку до неба, уособлюють
Господню любов і віру у життя, які є сильнішими за злі
наміри ворога.
Ідею Великодньої Писанки подали і творчо
реалізували викладачі та студенти університету:
Наталія Маноліївна та Тарас Богданович Боднарчуки
(викладачі факультету будівництва та архітектури),
Юлія Пархомюк, Анна Косило, Андрій Кріцький (сту-

денти факультету будівництва та архітектури), Юлія
Костишин, Ірина Пастернак, Христина Тріска, Юрій
Лісковецький (студенти землевпорядного факультету),
Олексій Качмар (студент факультету агротехнологій
та екології), Василь Городецький (студент факультету механіки та енергетики), Софія Флюнт, Антоніна
Командирчик (студенти економічного факультету),
Олег Андрушків (голова ППО студентів та аспірантів
ЛНАУ), Олена Голіян (голова ССО «Основа»).
Активісти ССО «Основа» та академічне капеланство
посвяченими великодніми віночками-оберегами та писанками привітали ректорат, викладачів і працівників
університету.
Нехай мир запанує в Україні, а вона розквітне повесняному усіма барвами та візерунками великодніх
писанок.
Олексій Качмар,
заступник голови ППО
студентів та аспірантів ЛНАУ

Митрополит Андрей – людина тисячоліття

29 квітня в 15:00 год. в читальному залі наукової
бібліотеки ЛНАУ відбувся круглий стіл викладачів кафедри філософії і політології на тему: «Митрополит
А. Шептицький – людина тисячоліття», присвячений
року Митрополита Андрея та 150-річчю з дня його народження. З доповідями виступили: завідувач кафедри філософії і політології Р. А. Наконечний, капелан
університету отець Іван, який проаналізував пастирські
послання митрополита А. Шептицького та промовив
слово молитви в пам'ять «українського Мойсея», і директор Наукової бібліотеки доцент Л. А. Пинда, яка
розповіла про А. Шептицького як мецената українських
аграрних інституцій Східної Галичини. «Шептицький про роль освіти і науки у розвитку українського
національного руху в Галичині», «А. Шептицький – меценат української культури», «Шептицький – «Праведник світу», – з такими темами виступили доценти кафедри Н. Ф. Мисак, Н. М. Біла, О. С. Дмитроца. З молитвою
А. Шептицького звернулась до присутніх керівник

підрозділу з організації виховної роботи студентів
О. В. Качмар. Також присутні на цьому заході студенти
університету переглянули науково-популярний фільм
про життя і діяльність митрополита Андрея.
Роман Наконечний,
завідувач кафедри філософії і політології
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Свято веснянок та гаївок в Олеському замку

28 квітня 2015 року з ініціативи Владики СокальськоЖовківської Єпархії Кир Михаїла на території Олеського замку з метою відродження звичаїв і традицій
українського народу було організовано Свято веснянок та гаївок «Ой прийшла, весна, ой прийшла красна». Окрасою цього дійства стали гаївки і веснянки
у виконанні колективів художньої самодіяльності
Львівського НАУ, а саме: Народної хорової капели «Джерела Розточчя», Народного ансамблю танцю
«Первоцвіт», Народного ансамблю «Троїсті музики».
Величальними піснями «Христос Воскрес», «Великодні
дзвони» (А. Гнатишина, А.Веделя) вітали Владику, отців
єпархії та усіх гостей молитовної зустрічі.
Після проведеної конференції та презентації досяг-

нень Сокальсько-Жовківської Єпархії на зеленому полі
перед замком усі глядачі зустрічали Весну. Навколо
дівчини-весни велися гаївки, веснянки; у піснях, танцях, театральному дійстві студентська молодь закликала тепле сонечко і ряснії дощі зігріти теплом і окропити землю; щоб родило і в полі, і в дворі, щоб співалось
од зорі до зорі, щоб цвіли черешні, зацвіли вишні, щоб
зростало наше щастя все вище та вище.
Владика Михаїл Колтун благословив усіх гостей та
учасників весняного дійства і побажав Божої ласки,
миру і спокою в Україні.
Віра Проць,
студентка факультету механіки та енергетики

Студентська Ліга Сміху – 2015

23 квітня у Львівському національному аграрному
університеті пройшов конкурс гумору та сміху «Студентська Ліга Сміху – 2015». Щорічно у цьому конкурсі
змагаються 5 команд кожного факультету. Цього року
виступали команди: «Нас заставили» економічного
факультету, «New format» факультету будівництва та
архітектури, «Серцевпорядники» землевпорядного
факультету, «Газелька-бізнес» факультету механіки та
енергетики та «Агростар» факультету агротехнології
та екології. Кожна команда проявила свій унікальний
талант та харизматичність. Гра складалася із трьох
конкурсів: «Привітання», «Розминка» та «Біатлон».
Цьогоріч нагороди в різних номінаціях отримали
наступні учасники: «Кращий капітан» – Марія Мурин (факультет агротехнології та екології), «Акторська майстерність»– Вероніка Бабієчко (економічний факультет),

«Улюбленець публіки» – Василь Смакула і Олександр
Мулько (факультет механіки та енергетики), «Артистизм» – Володимир Касій (факультет механіки та
енергетики) та Віталій Микитюк (землевпорядний факультет), «Кращий жарт» – команда «New format» (факультет будівництва та архітектури). Перше місце та кубок «Студентської Ліги сміху – 2015» отримала команда
«Агростар», друге місце – команда «Серцевпорядники»,
третє місце – команда «Газелька-бізнес». Усі учасники
конкурсу були нагороджені дипломами та грамотами.
Вітаємо переможців і бажаємо подальших успіхів та
творчого пошуку у жанрі гумору.
Олена Голіян,
голова ССО «Основа»
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Інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?»

Кожного року Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів
організовує в університеті інтелектуальну гру «Що?Де?Коли?» на різні тематики. Цього разу гра, яка відбулася 6 квітня, отримала патріотичну тему, яка є
актуальною для молоді в наш час. Родзинкою цьогорічного «Що?Де?Коли?» стали відеозапитання, які підготували і прислали нам профспілкові студентські
комітети із Києва (НУБіП), Одеси (ОДАУ), Сум (СНАУ), Нової Каховки.
Переможцем стала команда «Адвалор» економічного факультету, яка отримала перехідну статуетку «Сови», а також футболки із символікою ЛНАУ і
Профспілки студентів та аспірантів. Срібло виборола команда «Нівелірчики»
землевпорядного факультету, а третє місце посіла команда «Горобчики» факультету агротехнологій і екології. Усі учасники гри «Що?Де?Коли?» були нагороджені
дипломами. Студенти показали високі знання з історії, літератури та культури
України.
Вітаємо переможців і бажаємо усім учасникам інтелектуальної гри
«Що?Де?Коли?» творчих пошуків та нових перемог.
Олег Андрушків,
голова ППО студентів та аспірантів ЛНАУ

Допомога українським військовим

У
Львівському
національному
аграрному
університеті відбулася чергова передача необхідних
речей для українських воїнів, які перебувають в зоні
АТО.
Тим разом до цього найбільше долучилися студенти факультету механіки та енергетики та його колишні
випускники. Вони виготовили п’ять пічок для обігріву
приміщень, які працюють на дизельному паливі чи

використаній моторній оливі, придбали дві бензопили та значну кількість продуктів харчування довготривалого зберігання. Все це було передано громадській
організації «Допомога армії України», волонтери якої
напередодні Пасхальних свят, 8 квітня 2015 року вирушають на схід України і передадуть зібрані речі
українським військовим.
Тарас Щур, к.т.н., в.о. доцента
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ХХVII Міжнародна спеціалізована виставка
«Освіта та кар’єра – 2015»

16–18 квітня 2015 року Львівський національний
аграрний університет в черговий раз взяв участь в
ХХVII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта
та кар’єра – 2015».
Із щиросердечним привітанням з нагоди відкриття
виставки до її організаторів та учасників звернувся Міністр освіти та науки України Сергій Квіт, який
відзначив, що Євроінтеграція України в освітній та
науковий простір передбачає поглиблення міжнародної
співпраці у сфері вищої освіти, розширення участі
вищих навчальних закладів України у міжнародних
освітніх та наукових проектах, що дає поштовх активному застосуванню нових педагогічних технологій та
розширенню міжнародної мобільності студентів та
викладачів.
Також учасників привітали президент товариства

«Знання України», президент Національної академії
педагогічних наук України та академік НАН і НАПН
України Василь Кремень, який відзначив, що освітня
сфера є визначальною у підготовці молодої людини
до життя і відіграє найбільше значення у формуванні
світоглядних орієнтирів, здобуванні знань, адаптації до
найближчого соціуму і глобального суспільства.
За значні здобутки в інтеграції вищої освіти до сучасних умов сільськогосподарського виробництва, а
також високі досягнення у сфері наукових досліджень
Львівському національному аграрному університету
присвоєно почесне звання «Лідер вищої освіти України».
Також в номінації «Компетентністний підхід в освітній
діяльності вищої школи» Львівський національний
аграрний університет нагороджений Гран-прі.
Василь Томюк, к.т.н., в.о. доцента

31 березня 2015 року у ЛНАУ пройшла зустріч ректорату університету із польськими колегами – представниками Державної вищої технічно-економічної
школи ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі
(Польща). Зустріч проводили ректор Львівського НАУ,
академік НААНУ В.В. Снітинський, ректор Державної
вищої технічно-економічної школи ім. о. Броніслава
Маркевича, професор Вацлав Вежбєнєц та директор Інституту технічної інженерії Державної вищої
технічно-економічної школи ім. о. Броніслава Марке-

вича, доктор Дорота Дейняк.
У результаті зустрічі було укладено та підписано
договір про співпрацю Львівського НАУ із Державною
вищою технічно-економічною школою ім. о. Броніслава
Маркевича, який охоплює науково-педагогічну та виховну діяльність навчальних закладів, стажування
викладачів, обмін студентами, культурну співпрацю.
Андрій Мазурак,
декан факультету
будівництва та архітектури

Продуктивна зустріч із польськими колегами
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Участь у міжнародному XXII форумі Welconomy

На початку березня у мальовничому польському місті
Торуні відбувався черговий, уже XXII міжнародний
форум Welconomy під гаслом – «Інтеграція, співпраця,
інновація». Чудове історичне місто та батьківщина
М. Коперника приймала понад дві тисячі представників
бізнесу, самоврядування, науки та влади із багатьох
країн світу У складі неофіційної української делегації
у форумі взяв участь проф. Юрій Губені. Під час форуму обговорювались питання залучення інновацій,
співпраці бізнесу та науки, наближення вищої освіти до
суспільних потреб, співвідношення ризику і доцільності
у підприємництві. Українська делегація мала тривалу зустріч із колишнім прем’єр-міністром Польщі та
екс-головою Європарламенту проф. Єжи Бузеком. Цей
авторитетний політик не лише під час зустрічі, але й у
вітальній промові особливо наголосив на необхідності
всебічної підтримки України у її протистоянні агресії.
Професор Юрій Губені спільно із представником Держкомпідприємництва Олегом Савчуком, заступником міського голови Тернополя Владиславом
Стемковським, директором Інституту європейської
інтеграції Василем Дутком та програмним директором
проекту «Агрокластер Куяви-Україна» Ізабелою Мейснер провели панельну зустріч «Економічна співпраця
в умовах військових дій на Сході України». Зокрема
проф. Ю. Губені у формі презентації польською мовою розповів про економічні наслідки військового
конфлікту на Донбасі і окреслив основні господарські

очікування та особливості співпраці із європейськими
партнерами. В дискусії, що виникла, взяли участь депутат Волинської обласної ради Віктор Прокопчук, член
дирекції Voltaire Group (Женева) Христофер Хоєцкі,
екс-радник Міністра сільського господарства Польщі
Ян Бодзьох, представник Департаменту міжнародної
співпраці Куявсько-Поморського воєводства Мірослав
Басєвіч, міський голова Чернівців Олексій Каспрук,
цьогорічні учасники Стипендіальної програми ім.
Л. Кіркланда. Учасники української делегації також
відвідали інші секційні засідання форуму. Дорогою
додому делегація відвідала командитне товариство
CEDRUS, що впроваджує декілька проектів із використання відходів аграрного та лісового виробництва у
альтернативній енергетиці.
Петро Оліщук, к. е. н., в. о. доцента

Міжнародна виставка «Вища освіта – 2015»

13-14 березня 2015 р. у Львівському палаці мистецтв відбулася перша міжнародна виставка «Вища
освіта – 2015». Виставка організована Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації, Управлінням освіти Львівської міської
ради, міжнародним освітнім центром та Львівською
торгово-промисловою палатою. Учасниками виставки стали провідні вищі навчальні заклади Львова та
близько 30 вищих навчальних закладів Польщі. На
ній була також представлена експозиція Львівського
національного аграрного університету.
Упродовж двох днів на учасників та гостей виставки чекала насичена ділова програма. Українські і
польські навчальні заклади провели понад 30 форумів,
конференцій, семінарів, круглих столів. Приємно
відзначити, що експозиція ЛНАУ викликала непідробне
зацікавлення в організаторів та відвідувачів виставки. Гості давали схвальну оцінку дизайну експозиції
ЛНАУ, представленим на ній інноваційним проектам,
науковій та методичній літературі. Особливий інтерес
викликали наші інноваційні ідеї у сфері відновлюваних
енергоощадних технологій.
Обмін творчими ініціативами, інформацією про
можливості та умови навчання, що є невід’ємною

складовою подібних представницьких заходів, сприяє
розвитку системи вищої освіти в регіоні, налагодженню зв’язків з колегами, у тому числі міжнародних. У
цьому процесі утверджує свої позиції і Львівський
національний аграрний університет як провідний навчальний заклад регіону, здатний задовольнити запити
широкого кола абітурієнтів на отримання високоякісної
освіти.
Наукова частина ЛНАУ
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Львівський національний аграрний університет
пишається здобутками своїх студентів
27 березня 2015 року в Кременчуцькому національному університеті
ім. Михайла Остроградського відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища». За результатами роботи підсумкової
науково-практичної конференції перше місце виборола студентка 4-го курсу землевпорядного факультету Жанна Циганенко. Її наукова робота на тему «Екологоекономічні аспекти ерозійно безпечного сільськогосподарського землекористування» під керівництвом завідувача кафедри землевпорядного проектування,
доцента Н.Є. Стойко відзначена Дипломом першого ступеня.
Вітаємо переможця і бажаємо успіхів!

19 березня на базі Кіровоградського національного
технічного університету відбулася підсумкова науковопрактична конференція з захисту студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання». Розглядались ідеї
та пропозиції молодих вчених щодо технологій та обладнання, які дозволяють відновлювати, підвищувати
надійність і стійкість деталей та обладнання, зокрема в
енергетиці.
Під час першого етапу конкурсу було розглянуто
52 студентські роботи. Запрошення на участь у другому турі отримали автори 13-ти наукових робіт – представники 12-ти вищих навчальних закладів, в т.ч.
Львівського національного аграрного університету.
Після відкритого обговорення наукових робіт і наукових доповідей учасників науково-практичної конференції
галузева комісія визначила переможцями представників нашого університету – Володимира Кульматицького та
Юрія Ставничого (факультет механіки та енергетики, науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри
електротехнічних систем О.С. Калахан).

Вітаємо студентку групи Мо-41 Марію Сергіївну Крисюк
та її наукового керівника к.е.н., в.о. проф. Я.С. Янишина з
перемогою у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Маркетинг» за рівнем «базова вища освіта»
(бакалавр), яка проходила 14-15 травня у Київському
національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. За ІІ місце в олімпіаді студентка була нагороджена дипломом І ступеня.
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Львівський національний аграрний університет
пишається здобутками своїх студентів
З 31 березня по 3 квітня 2015 р. в Миколаївському національному аграрному університеті проходив ІІ-ий етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання». Після оголошення результатів виконаних завдань журі МНАУ нагородило Івана Ярославовича
Бандуру, студента Львівського національного аграрного університету Дипломом ІІ-го ступеня. Також студент
отримав сертифікат учасника ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із зазначеної дисципліни. Крім
того, МНАУ також нагородив грамотою доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри машинобудування Миколу Степановича Когута, наукового керівника студента-переможця, за активну участь у проведенні
ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та
технічні вимірювання».

26-27 березня 2015 року на базі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва пройшов ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом підготовки
«Агрономія». За результатами роботи підсумкової
науково-практичної конференції друге місце виборов студент групи Аг-61 факультету агротехнологій і
екології Львівського НАУ магістрант Микола Андрушко. Його наукова робота на тему: «Результати вивчення цибридних форм картоплі міжвидового походження як вихідного матеріалу для селекції», виконана під
керівництвом завідувача кафедри генетики, селекції
та захисту рослин, в.о. професора П.Д. Завірюхи була
удостоєна Диплому ІІ-го ступеня.
Оргкомітет конкурсу забезпечив цікаву програму
для його учасників, надав можливість ознайомитися з численними музеями і навчальною базою, а також познайомитися зі студентською молоддю одного
з провідних навчальних закладів аграрного профілю
України, який у 2016 році відзначатиме своє 200-ліття
з часу заснування.
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Львівський національний аграрний університет
пишається здобутками своїх студентів
18 березня 2015 року на базі Харківського
національного технічного університету імені Петра Василенка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком спеціальності
«Машини і засоби механізації сільськогосподарського
виробництва».
В II турі цього конкурсу взяв участь студент факультету механіки та енергетики групи М-62 Назар
Андрійович Ющик з роботою «Електронний регулятор паливного насосу високого тиску» (наук. керівник
к.т.н., доцент Т.Г. Щур).
За результатами конкурсу, в якому було розглянуто
43 студентських наукових роботи, що надійшли з 21 вищих навчальних закладів, Назар Ющик зайняв призове
перше місце.

25 березня 2015 р. відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит». Учасниками науково-практичної конференції стали автори 36 кращих наукових робіт з 26 вищих навчальних закладів України, що надійшли на ІІ тур і були прорецензовані галузевою конкурсною комісією.
Під час секційних засідань автори наукових робіт продемонстрували глибокі теоретичні знання з обліку,
аналізу та аудиту, інноваційний підхід до вирішення окремих наукових проблем та креативність мислення.
До числа переможців конкурсу увійшли студенти економічного факультету спеціальності «Облік і аудит» –
Андріана Телюк та Василина Квас, які отримали дипломи ІІ ступеня.
Вітаємо переможців!
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Презентація проекту «Реалізуй себе у владі»

4 березня 2015 року у Львівському НАУ відбулася
презентація проекту «Реалізуй себе у владі» для
студентів-випускників. Цей проект для талановитої
молоді запропонований Львівською обласною державною адміністрацією.
Метою проекту є формування кадрового потенціалу
для органів виконавчої влади з ініціативних, обдарованих та кваліфікованих фахівців; омолодження кадрового резерву; активізація розвитку особистісних якостей молоді шляхом залучення їх до державної служби;
надання можливості молоді долучатись до роботи в

галузі державного управління; сприяння прозорості
діяльності обласної державної адміністрації.
Проект передбачає проведення двомісячного навчання, яке включає в себе стажування у структурних
підрозділах обласної державної адміністрації, участь у
спеціалізованих тренінгах, зустрічі з високопосадовцями, політиками, лідерами громадської думки та іншими
авторитетними людьми. За підсумками проекту учасники отримують сертифікат про проходження навчання.
Презентацію проводив начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю Станіслав
Андрійович Безушко, який ознайомив студентів з умовами стажування у ЛОДА, розповів про складові процеси навчання та оцінювання. Наголосив, що проект
скерований на залучення активної і талановитої молоді
до навчання та роботи в обласній державній адміністрації, та побажав студентам реалізувати свої вміння та
знання.
Олег Андрушків,
голова ППО студентів та аспірантів ЛНАУ

3-5 березня 2015 року у Львівському національному
аграрному університеті відбувалась звітна наукова
конференція аспірантів та здобувачів за результатами
науково-дослідної роботи у 2014 році. Засідання проводились наступних секціях: «Агрономія і екологія»,
«Актуальні проблеми будівництва та архітектури»,
«Землевпорядкування і кадастр», «Економіка аграрного
виробництва» та «Механізація і енергетика сільського
господарства».
З доповідями на конференції виступили конференції
41 аспірант та 29 здобувачів.
За результатами обговорення було прийнято
рішення:

-схвалити напрями та результати досліджень, визнати їх доцільними для впровадження у виробництво;
-рекомендувати публікацію кращих доповідей у
вигляді наукових статей у виданнях, що індексуються у
провідних міжнародних наукометричних базах;
-розширити інформаційне забезпечення наукових досліджень молодих вчених з використанням бібліотечних фондів і матеріально-технічного
потенціалу українських та зарубіжних навчальних і
наукових установ;
-запрошувати на конференцію аспірантів і
здобувачів з інших навчальних закладів України.
Галина Східницька,к.е.н., в.о. доцента

Звітна наукова конференція аспірантів та
здобувачів за результатами науково-дослідної
роботи у 2014 році
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2 березня 2015 року у науковій бібліотеці
ЛНАУ відбувся літературний вечір, присвячений 141-ій річниці від дня народження Лесі
Українки. Ведучими заходу були Іванна Клевчук, студентка факультету агротехнології та
екології, та Віра Проць, студентка факультету механіки та енергетики.
У вступному слові Оксана Володимирівна
Качмар прочитала поезію «Сльози-перли»
Лесі Українки, яка стала символом віри у перемогу добра над злом.
Важливими віхами в біографії Лесі
для нашої сучасності було створення нею
нової української жінки – жінки передової
європейської освіти та широкого науковофілософського і політичного кругозору. Віра
Проць під супровід музики Шопена прочитала поезію «До мого фортепіано». Леся обдарувала своїх героїнь власною відважною
вдачею, ясним розумом, що безстрашно ставить найкмітливіші питання, перемагає упередження, переступає через важкі заборони,
перекидає забобони застиглої міщанської
моралі, вираженої у вірші «Жіночий портрет», продекламованого Іванною Клевчук.
Життєве кредо Лесі Українки – вірш «Contra
spem spero» («Без надії таки сподіваюсь»),
який захоплено прочитала слухачам Іванна.
Одним із особливо сильних і глибоких
творінь Лесі є драматична поема «Одержима», яка була написана протягом однієї ночі
в Мінському готелі, коли помирав Сергій
Мержинський – найближча людина для поетеси. Прекрасний уривок з поеми «Одержима» прочитала Віра Проць, яка захопила
присутніх прекрасною акторською грою. Віра
Проць увійшла в образ Міріам – втілення
абсолютної безкомпромісності, що зняла
бунт проти того, хто став для неї найдорожчим, найсвятішим для душі – проти Месії.
Героїня Віри Проць Міріам любить Месію як
найвищий ідеал людини бездонною любов’ю,
високою, чистою, безкорисливою. Міріам,
переповнена пекучої ненависті до ворогів

Месії, проголошує боротьбу за торжество
правди. Декламаторка Віра Проць зіграла
жінку сильну, вольову, готову боротися за
свої великі почуття до Месії.
Глибоким трагізмом і сумом сповнені
інтимні ліричні твори Лесі Українки. Властиве тільки Лесі Українці вміння передавати
пориви жіночої душі, найпотаємніші сторони жіночої психіки передала Марта Слободна, студентка землевпорядного факультету, в продекламованій поезії «Нічка тиха і
темна була», а також у вірші «Забуті слова»,
створеній поетесою під час подорожей.
В інтимній ліриці Лесі Українки вражають
сторінки суб’єктивні і болючі, пов’язані з постаттю Мержинського. Усіх присутніх вразила поезія у прозі «Твої листи завжди пахнуть
зів’ялими трояндами», яку прочитала Богдана Василівна Гутей.
Цікавою була постановка уривка із
драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки.
Головні ролі виконали: Оксана Качмар (мати
Степана), Олексій Качмар (Степан) та Марія
Павлюх (Оксана). Твір, який був надрукований після смерті письменниці і довго знаходився під забороною, надзвичайно актуальний сьогодні.
Апогеєм творчості поетеси стала драмафеєрія «Лісова пісня». Леся знайшла свою
Мавку з тих глибин душі, де індивідуальне
зливається з народним. Образ Мавки – проекція в майбутнє нової української жінки,
вільної, гармонійної людини, якою була сама
письменниця. Цей образ у продекламованому уривку з «Лісової пісні» передала слухачам Марта Слободна.
Мистецький захід «Окраса і гордість
української нації» завершився переконанням у силі Лесиної поезії, її слова-зброї, яка і
сьогодні надихає нас, українців, на перемогу і
віру у майбутнє України.
Марія Павлюх,
бібліограф інформаційнобібліографічного відділу

