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Львівський НАУ відзначено дипломами
Міністерства освіти і науки України

16–18 березня 2017 року в м. Києві пройшла восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади
освіти – 2017». Виставка відбулася за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України і
Національної академії педагогічних наук України. На ній були представлені 785 учасників із 25
регіонів України та 14 країн світу. До роботи виставки долучився і Львівський національний аграрний
університет.
Наш університет отримав наступні високі відзнаки: Диплом Гран-прі в номінації «Лідер
наукової та науково-технічної діяльності» та Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної
системи національної освіти. Почесною грамотою відзначений також ректор університету академік
Володимир Васильович Снітинський за плідну працю та активну організаторську діяльність із
модернізації національної системи освіти.

лютий-березень 2017

2

Вітаємо землевпорядників
з професійним святом

В Україні професія землевпорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбові країни – її землі.
10 березня на землевпорядному факультеті відбувся
захід, приурочений святкуванню Дня землевпорядника.
Розпочав свято декан землевпорядного факультету професор М.Г. Ступень, який передав вітальне
слово від ректора нашого університету академіка
В.В. Снітинського.
Після привітального слова працівників і
студентів факультету було відзначено грамотами.
Зокрема від Держгеокадастру України відзначені:
проф. М.Г. Ступень, в.о. проф. М.С. Богіра,
доц. Р.Б. Таратула, доц. Є.І. Смірнов.
Грамотами від Спілки землевпорядників України
нагороджені: проф. А.Я. Сохнич, доц. О.Я. Микула,
доц. П.П. Колодій, в.о. доц. Р.М. Ступень.
Крім того, грамотами від Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області, ректорату
та деканату Львівського національного аграрного
університету були нагороджені викладачі і студенти
факультету.
З привітальним словом та зиченням натхнення,
наполегливості та творчих досягнень в упорядкуванні
землі та збереженні і примноженні її багатств та краси

виступили завідувачі кафедр.
На завершення декан факультету підсумував:
«Я переконаний, що працюючи єдиною командою
та усвідомлюючи велику відповідальність перед
суспільством, ми з честю впораємося з цими складними завданнями. У день Вашого професійного свята
від щирого серця вітаю Вас і бажаю успіхів, здоров'я і
довгих років життя. Нехай у Вашому житті буде більше
приємних хвилин, а тимчасові незгоди і негаразди
залишаються десь осторонь».
Мирослава Смолярчук, к.е.н., доцент
кафедри управління земельними ресурсами

Кубок Універсіади–2016

2 березня 2017 року у Львівському національному
аграрному університеті відбулася знакова спортивна подія – урочисте вручення Кубка Універсіади–2016
серед вищих навчальних закладів Львівщини за перемогу збірних команд нашого університету із 20 видів
спорту у комплексному заліку (ІІ група). Кубок вручив президент Спортивного товариства «Гарт» Богдан
Юхницький ректорові ЛНАУ, академікові НААНУ Володимиру Снітинському у присутності викладачів кафедри фізичного виховання та студентів-спортсменів

Львівського НАУ.
Богдан Юхницький привітав переможців та висловив сподівання на подальшу співпрацю у розвитку спорту і впевненість у тому, що спортсмени ЛНАУ будуть
представлені не лише у збірних командах Львівщини,
але й у збірних командах України на міжнародних змаганнях серед студентської молоді. Президент СТ «Гарт»
також нагородив ректора ЛНАУ В.В. Снітинського
Подякою «За сприяння розвитку спорту серед
студентської молоді».
У своєму зверненні до студентів-спортсменів Володимир Снітинський висловив щиру подяку за успішні
виступи на змаганнях, а також за примноження спортивних традицій університету та кафедри фізичного
виховання, і побажав подальшого розвитку та перемог.
Переможців
привітали
голова
первинної
профспілкової організації студентів та аспірантів
ЛНАУ Олег Андрушків та завідувач кафедри фізичного
виховання Андрій Шандор.
Щиро вітаємо спортивні команди Львівського НАУ
з нагородою та пишаємося їхніми високими спортивними досягненнями.
Андрій Шандор, завідувач кафедри
фізичного виховання
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Інтелектуальний конкурс
«Що?Де?Коли?»

7 березня 2017 року Первинна профспілкова
організація студентів та аспірантів ЛНАУ вже
традиційно
провела
інтелектуальний
конкурс
«Що?Де?Коли?», приурочений 160-ти річчю нашої
рідної альма-матер. Участь у грі взяли 10 команд із усіх
факультетів. Суддівська колегія складалась із: керівника
підрозділу з організації виховної роботи Оксани
Володимирівни Качмар, капелана університету о. Івана
Венгрина, голови Первинної профспілкової організації
студентів та аспірантів Олега Андрушківа, заступника
голови Первинної профспілкової організації студентів
та аспірантів Анастасії Глущук, заступника голови
Первинної профспілкової організації студентів та
аспірантів з культурно-масової роботи Олексія Качмара, голови ССО «Основа» Сергія Хамця.
Учасники показали хорошу підготовку і знання історії Львівського національного аграрного
університету. Родзинкою цьогорічного конкурсу стали
відеозапитання та привітання зі Стрийського коледжу
ЛНАУ та із м. Мюнхен (Німеччина) від молодого доктора наук Валерія Дашука.
Переможцями вже третій рік поспіль стала команда «Адвалор» економічного факультету. Команду
переможців було нагороджено перехідною статует-

кою Сови, тортом з гербом університету, квитками у
Львівський національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької та медалями. Солодкі подарунки у вигляді тортів та грамоти отримали команда економічного факультету «Нокаут», яка посіла друге місце, і команда факультету механіки та енергетики
«ДВЗ», котра виборола бронзу.
Вітаємо
усіх
учасників
та
переможців
інтелектуального конкурсу та бажаємо нових перемог
та звершень у пізнанні цікавого та невідомого.
Олег Андрушків,
голова ППО студентів та аспірантів ЛНАУ

25-26 лютого з ініціативи Центру Академічного
Душпастирства відбулась поїздка визначними місцями
Франківщини, яка була спрямована на піднесення культурного і духовного життя студентства.
Протягом двох днів студенти ЛНАУ на чолі з капеланом о. Іваном Венгрином відвідали багато цікавих
місць, зокрема монастир Успіння Матері Божої чину
Святого Василія Великого, що знаходиться в с. Погоня.
Монахи радо і щиро зустріли студентів, провели надзвичайно цікаву та пізнавальну екскурсію святинями
обителі. На завершення екскурсії капелан о. Іван зі студентами помолились молебень до Пресвятої Богородиці перед чудотворною Погінською іконою Матері
Божої.

Цього ж дня студенти мали змогу оглянути
архітектурні пам’ятки та відвідати визначні місця мальовничого Івано-Франківська.
Опісля екскурсії Івано-Франківськом вирушили у
Василіанський монастир Преображення Господнього, який знаходиться у селі Гошів, що на Ясній Горі.
Недільний ранок почався зі служби, після якої відбулась
екскурсія місцями обителі, яка вважається однією із
найвеличніших релігійних та історико-архітектурних
святинь Західної України.
Поїздка принесла море емоцій, хорошого настрою,
багато нових вражень та духовно збагатила кожного.
Ольга Химин, студентка
факультету агротехнологій і екології

Екскурсія визначними місцями
Івано-Франківщини
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Мітинг-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2017 року у Львівському національному
аграрному університеті відбувся мітинг-реквієм вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та невинно вбитих за волю і незалежність України. Ця подія зібрала
студентів, викладачів, працівників Львівського НАУ та
громаду міста Дубляни. Мітинг проходив на площі біля
пам’ятника Степану Бандері, навпроти меморіальної
дошки Героям Небесної Сотні.
Після виконання Гімну України було зачитано імена
Героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання присутні
на мітингу пом’янули усіх загиблих під час Революції
Гідності та неоголошеної війни на Сході.
До студентів та усієї громади університету звернувся ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир
Снітинський. У своєму слові Володимир Васильович
згадав не лише про події Революції Гідності та розстріл
Майдану, але й наголосив на тому, чому ми повинні
пам’ятати про подвиг Небесної Сотні, щоб не було
соромно сьогодні нам перед їхньою пам’яттю, перед
їхніми родинами за те, що діється в країні сьогодні. Нам
потрібно пам’ятати про Героя України Анатолія Жаловагу, який народився у м. Дубляни, про Героя України
Володимира Жеребного, викладача Вишнянського коледжу Львівського НАУ. Їхні імена стоятимуть поряд з
іменем Степана Бандери, заклик якого «Слава Україні!»
став символом нашої боротьби та великої любові до
Батьківщини.
Перед громадою виступив також міський голова

Дублян Василь Попович, який теж згадав про подвиг
Анатолія Жаловаги, нашого земляка, який народився і
похований у м. Дубляни.
Квіти та лампадки до меморіальної дошки Героїв
Небесної Сотні та меморіального знака Героєві України
Анатолію Жаловазі від студентства, викладачів та громади міста поклали лідери студентської самоврядної
організації «Основа» і первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів ЛНАУ. У цей час Народна хорова капела «Джерела Розточчя» виконала поминальну пісню «Чуєш, брате, мій».
Після покладання квітів відбулася Поминальна панахида пам’яті Небесної Сотні та невинно убієнних
Героїв АТО, яку відправили капелан університету
о. Іван Венгрин, настоятель храму Успіння Пресвятої
Богородиці УГКЦ о. Володимир Високінський та настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці УПАЦ
о. Іван Сас.
Капелан університету отець Іван закликав студентів
запалити свічу пам’яті не тільки у лампадках, а й у
своєму серці для того, щоб запанував мир у кожного в
душі, сім’ї, родині і в Україні.
Мітинг-реквієм завершився духовним гімном
України «Боже, великий, єдиний», що символізує віру
у майбутнє України, яку оберігає Господь та Ангели –
Герої Небесної Сотні.
Оксана Качмар, керівник підрозділу
з організації виховної роботи студентів
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Патріотичний флешмоб

10 березня 2017 року у м. Львові на площі біля
міської Ратуші вже вдруге відбулося спільне виконання студентською молоддю Львівщини Гімну України
«Ще не вмерла Україна». Цю символічну дату, пов’язану
із відзначенням Шевченкових роковин, обрано недаремно, оскільки 10 березня 1865 року в Перемишлі
(тогочасна Західна Україна) на Шевченковому святі
відбулося перше публічне виконання українського
Славня «Ще не вмерла Україна», величну мелодію до
якого створив о. Михайло Вербицький, а слова написав Павло Чубинський. Спочатку «Ще не вмерла
Україна» існував як вірш, що виник на Наддніпрянській
Україні, а піснею-гімном він став у Галичині, що
символізувало соборність українських земель.
Студенти-активісти Львівського НАУ, представники студентської самоврядної організації «Основа»
та Первинної профспілкової організації студентів та
аспірантів університету теж стали учасниками цього
важливого заходу, організованого Студентською Радою
Львова. Після виконання Гімну України усіх присутніх
привітали міський голова Львова А. Садовий, ректор
Львівського національного лісотехнічного університету
Ю. Туниця, капелан міської ради Львова. Під час акції
було викладено жовто-блакитний Тризуб та Прапор

як державні символи України. Завершилася акція виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний»
та усвідомленням усіма присутніми на флешмобі
патріотичного гасла «Я гордий бути українцем».
Спільний флешмоб виконання державного Гімну
України у Львові став символом єдності та віри у
майбутнє вільної та незалежної України.
Сергій Хамець,
голова ССО «Основа»

Флешмоб «Шевченко – це Україна»

Весна в Україні починається Шевченком. У ці
березневі дні ми віддаємо данину шани славному
синові українського народу, Великому Кобзареві. Бо
для нас і для всього світу Тарас Шевченко – це Україна,
а Україна – це, передусім, Тарас Шевченко.
Саме ці слова і лягли в основу назви флешмобу, який
відбувся у день народження українського генія 9 березня 2017 року у Львівському національному аграрному
університеті. Уся університетська спільнота зібралася,
щоб відзначити особливий для української нації день.
Флешмоб розпочала Народна хорова капела
«Джерела Розточчя» кантатою на слова Тараса
Шевченка «Учітеся, брати мої». До серця кожного
торкнулася поезія «Розрита могила» у сучасному
прочитанні Марти Павлів, студентки факультету

агротехнологій і екології.
До студентів та викладачів звернулася керівник
підрозділу з організації виховної роботи студентів
Оксана Качмар, цитуючи слова Дмитра Донцова із доповіді «Заповіт Шевченка», виголошеної на
Шевченківській академії в Торонто 9 березня 1950
року, які є сучасними і сьогодні: «Про Шевченка треба
нині не на святах промовляти, а кричати на вуличних
перехрестях. Щоб як дзвін тривоги калатало його слово!
Ніколи бо не був він такий актуальний, як в наш час…
Україна, яку ненавидів, – була Україна розбійників,
перевертнів, похилених рабів. Україна, яку любив, –
була Україна півлюдей, півбогів, героїв – які могли протиставитися львищам, людоїдам, новітнім Неронам;
мали силу розкувати закутих людей. З вогнем у серці,
які не боялися й пекла, бо «вогонь запеклих не пече».
До них писав свій Заповіт Шевченко».
Спільне виконання «Заповіту» Великого Кобзаря студентами, викладачами, учасниками художніх
колективів університету разом із Народною хоровою
капелою «Джерела Розточчя» стало виявом великої
поваги та шани до Пророка національного єднання –
Тараса Григоровича Шевченка.
Флешмоб завершився читанням рядків із поезії
Тараса Шевченка, які стали патріотичним єднанням зі
всією Україною.
Олексій Качмар, студент
факультету агротехнологій і екології
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Міжнародний день рідної мови

21 лютого 2017 року до Міжнародного дня рідної
мови кафедра українознавства організувала і провела
круглий стіл під назвою «Моя мовна історія».
У
вступному
слові
завідувач
кафедри
українознавства А.М. Куза розповіла про історію виникнення Міжнародного дня рідної мови. Анжела
Михайлівна вказала, що історія України та історія
мови дуже пов’язані. На жаль, мовна ситуація на
сьогодні в Україні стала наслідком багатолітньої
політики лінгвоциду.
Організатор та ведуча круглого столу, в.о. доцента кафедри українознавства О.М. Горда на початку дискусії розповіла реальні мовні історії відомих
українських та зарубіжних діячів політики, культури і
мистецтва. Життєвим прикладом першого президента
Чехословаччини Томаша Масарика Оксана Михайлівна
довела істину, що за короткий термін і в Україні можна
опанувати державну мову.
Повчальними стали історія кінорежисера Юрія
Іллєнка, українця за походженням, який виростав і навчався у російськомовному середовищі, а також думки луганського хлопця Дмитра Семьонова у листі до
сучасної молоді.
Під час роботи круглого столу студенти мали
можливість розповісти власні мовні історії, які вплинули на їхній світогляд, думки, переконання. Своїми
думками та життєвими історіями поділилися викла-

дачі кафедри українознавства О.В. Дерпак та І.В. Баран.
О.В. Качмар розповіла про подорож студентського
театру університету на Донеччину, а також про враження і почуття від зустрічей із жителями Донецького
краю та бійцями АТО, російськомовними та
україномовними патріотами України.
Більшість країн Європи пройшли такий шлях:
мовна свідомість, національна свідомість, державна
свідомість. Враховуючи думки сучасних мовознавців
та політологів, а також присутніх на заході студентів,
О.М. Горда підсумувала круглий стіл думкою, що, очевидно, Україна пройде цей шлях у зворотному напрямі:
державна свідомість, національна свідомість, мовна
свідомість.
Олена Дерпак, доцент
кафедри українознавства

Студенти факультету механіки та енергетики
знову найкращі в Україні

22 березня на базі Харківського національного
технічного університету імені Петра Василенка
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
На конкурс надійшло 38 студентських наукових
робіт з 16 вищих навчальних закладів України, а також 3 роботи з ВНЗ Білорусі. За підсумками рецензій
галузевою конкурсною комісією було визначено 15

робіт, авторів та керівників яких було запрошено до
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка.
Серед запрошених, наукові роботи яких пройшли
до ІІ туру даного конкурсу, були і студенти факультету
механіки та енергетики ЛНАУ Іван Джигановський та
Василь Румак (група М-31), які представили свою роботу на тему «Підвищення якості посівного матеріалу
та розробка способу відділення неякісних зернин із
дрібнонасіннєвих сумішей с.г. культур» (керівник професор С.Й. Ковалишин).
Оцінивши зміст роботи, елементи творчості, рівень
її представлення, повноту та логічність відповідей, конкурсна комісія визначила роботу Івана Джигановського та Василя Румака «Підвищення якості посівного
матеріалу та розробка способу відділення неякісних
зернин із дрібнонасіннєвих сумішей с.г. культур» переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямком спеціальності «Машини
та обладнання сільськогосподарського виробництва» і
нагородила її авторів дипломами І ступеня.
Іван Городецький, к.т.н., доцент кафедри
управління проектами та безпеки виробництва
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Студенти ЛНАУ отримуватимуть стипендію
ім. Ярослава Зайшлого

23 лютого в рамках реалізації проекту щодо призначення студентам Львівського національного аграрного
університету стипендії імені Ярослава Зайшлого наш
виш відвідав Президент Канадсько-українського фонду
Віктор Гетьманчук.
Ще у 2016 році Ірена Белл, донька Ярослава
Зайшлого, звернулася із пропозицією щодо заснування
іменних стипендій для кращих студентів факультету
агротехнологій і екології та землевпорядного факультету – відмінників навчання, які беруть активну участь
у наукових дослідження та громадському житті. Вчена
рада ЛНАУ одностайно підтримала цю великодушну
пропозицію.
Пані Ірена щиро продовжує справу свого батька
і впродовж багатьох років є однією з найяскравіших
представниць української громади в Канаді. Вона не
лише віце-президент Конгресу українців в Канаді, а й
член Ради директорів Канадського фонду українських
досліджень, старший радник Ради директорів
кафедри українознавства в університеті Оттави та
багатьох інших громадських, наукових інституцій і
засобів масової інформації. Її праця також високо
оцінена головою Британської Співдружності Королевою Великобританії Єлизаветою ІІ, адже їй вручено
Медаль діамантового ювілею Королеви Єлизавети ІІ за
рекордний стаж громадської роботи.
Наш навчальний заклад було обрано не випадково, адже Ярослав Зайшлий був найближчим
співробітником професора Євгена Храпливого, викладача нашого університету, в честь якого названа
кафедра та функціонує музей його імені. За словами
Я. Зайшлого, саме Є. Храпливий дав йому натхнення до
праці для українського села.
Щорічно Канадсько-український фонд призначає дві
стипендії у розмірі по 400 канадських доларів кожна, а
також додаткові кошти для адміністративного вжитку
університету.
Для претендентів на отримання стипендії були
встановлені наступні вимоги:
-навчання на денній формі як за державним замовленням, так і за кошти фізичних і юридичних осіб
(ОС «Бакалавр» і «Магістр»);
-перемога (1, 2 місце) у ІІ турі Всеукраїнської
студентської олімпіади або у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт;
-відмінне навчання;
-активна участь у студентському самоврядуванні;
-участь у розвитку української культури та громадському житті.
Серед кандидатур обрали Юлію Костишин, студентку землевпорядного факультету, та Оксану Гусак, студентку факультету агротехнологій і екології. Дівчата –

відмінниці навчання, які беруть участь у міжнародних
конференціях, виступають з доповідями на форумах та
займаються організацією студентського дозвілля.
В процесі нагородження щасливих переможниць
було підписано меморандум про співпрацю між
Канадсько-українським
фондом
і
Львівським
національним
аграрним
університетом,
який
передбачає партнерство на довгі роки. Тому у студентів
університету з’явився ще один стимул для успішного
навчання.
З метою ближчого знайомства з нашим
університетом Президента Канадсько-українського
фонду Віктора Гетьманчука було запрошено на
відвідини музею історії ЛНАУ, музею Степана Бандери
та музею ім. Є. Храпливого.
Працівники музеїв ознайомили закордонного гостя з
експозиціями, присвяченими історії розвитку навчального закладу від рільничої школи до національного
університету, життєвому шляху відомого українського
патріота Степана Бандери та викладача університету
Євгена Храпливого.
У ході бесіди відвідувач зазначив, що приємно вражений експозиціями музеїв ЛНАУ, адже, на його думку,
це свідчення того, що університет приділяє значну увагу вшануванню пам’яті видатних українців, які зробили
вагомий внесок у становлення української державності,
у розвиток аграрної освіти і науки.
Ректор університету Володимир Снітинський
щиро подякував Президенту Канадсько-українського
фонду Віктору Гетьманчуку та засновнику стипендії
Ірені Белл за підтримку аграрного вишколу молоді у
Львівському НАУ. Також Вчена Рада вирішила облаштувати на факультеті агротехнологій і екології навчальну аудиторію імені Ярослава Зайшлого.
Крім того, в рамках традиційного Наукового форуму у вересні 2017 року відбудеться конференція,
присвячена відомим українським кооператорам –
Євгену Храпливому та Ярославу Зайшлому.
Інформаційний відділ
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