
ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№2 (123) грудень  2020Засновано у серпні року1997 www.lnau.edu.ua

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Дорогі працівники, випускники та студенти Львівського на-

ціонального аграрного університету!
Напередодні Нового року та Різдва Христового дякую всім 

Вам за щоденну працю на благо ЛНАУ. Знаю, що кожен з Вас 
доклав багато зусиль, щоб наш університет був у переліку 
найуспішніших закладів вищої освіти в Україні.

Сьогодні ми перегортаємо останню сторінку 2020 року, що 
приніс нам багато хвилювань, нових вражень і змін. Усі ми стали 
мудрішими, досвідченішими та сильнішими. Але насамперед – 
згуртованішими як народ, як нація, котра захищає не лише свою 
територіальну цілісність, свободу й незалежність, а й бореться 
зі складним вірусом під назвою Covid-19. Сподіваємося, що рік 
прийдешній принесе нам довгоочікувану перемогу над вірусом, 
який, на жаль, забрав життя і наших колег. Також бажаємо Україні 
здобути перемогу над агресором у неоголошеній війні, низько 
вклоняємося і складаємо безмежну шану та вдячність мужнім за-
хисникам України, котрі зустрічатимуть свята в холодних окопах.

У 2020 році ми багато зробили для розвитку університету. 
Львівський національний аграрний університет посідає чільні 
місця з багатьох показників навчальної роботи, ми розгортаємо 
широкий спектр науково-дослідних проєктів, більшість яких сто-
сується аграрної сфери. За цей рік наші науковці отримали чимало почесних державних нагород і премій. Пе-
реконаний, що все це стало можливе саме завдяки командній роботі й умінню наших працівників і студентів 
гуртуватися для подолання труднощів і досягнення нових вершин. 

Масштабні за складністю й обсягом завдання постануть перед колективом та студентами Львівського 
національного аграрного університету у 2021 році, але ми з надією й оптимізмом дивимося в майбуття. Ми 
піднімемо на вищий рівень навчально-виховний процес, зміцнимо й осучаснимо матеріально-технічну базу, 
поліпшимо результативність науково-дослідної роботи.

Сердечно вітаю всіх викладачів, працівників, студентів та їхні родини з Новим 2021 роком та Різдвом 
Христовим! Нехай разом зі старим роком підуть у минуле всі хвороби та печалі, а різдвяна зоря наповнить 
ваше життя радістю та світлом. Бажаю Вам підтримувати у серцях вогонь віри й любові, надії та оптимізму. 
Здоров’я Вам та вашим близьким, тепла вашим серцям.

Хай творча наснага та завзятість ніколи не залишають Вас! Нових Вам звершень і здобутків на славу рідної 
України!

Христос рождається! Славімо Його!
Ректор ЛНАУ академік НААНУ 

В.В. Снітинський

З Новим 2021 роком 
та Різдвом Христовим!
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Щастя в очах дитини – найвища нагорода
17 грудня 2020 року представники Львівського НАУ з ініціативи 

ректора Володимира Снітинського вкотре відвідали сиротинець.
Будинок дитини №1 надає медико-соціальний захист дітям, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, 
які залишились без батьківського піклування, а також дітям з вада-
ми фізичного та розумового розвитку. Він був створений в довоєнні 
роки і вже багато років є рідною домівкою для багатьох малюків, 
залишених без батьківського піклування.

Керівник інформаційного відділу Ірина Фостяк, капелан Іван 
Венгрин, директор Музею Степана Бандери Антоніна Білик та  
в.о. голови ППО студентів та аспірантів ЛНАУ Яна Борщ привезли  
від університету печиво та солодощі, дитячий одяг та взуття,  
пряники та іграшки.

Отець Іван Венгрин відправив службу Божу у каплиці при бу-
динку, яка була освячена рівно 2 роки тому. Молилися за дітей-сиріт 
і за всіх, хто потребує милосердя.

Висловлюємо величезну вдячність і щиру подяку всім, хто долу-
чився до акції, хто не залишився осторонь і допоміг у здійсненні дитячої мрії.

Сподіваємося, що в майбутньому на дітей чекає краща доля, безліч усмішок та позитивний настрій!

Світ не без добрих людей!
14 грудня стартувала акція «Стань помічником Миколая». Керівник інформаційного відділу ЛНАУ Ірина 

Фостяк, капелан о. Іван Венгрин, директор Музею Степана Бандери Антоніна Білик та в.о. голови Первинної 
профспілкової організації студентів Львівського національного аграрного університету Яна Борщ відвідали ко-
мунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки», що знаходиться за адресою: м. Львів, вулиця Антоновича, будинок 117.

Цей будинок – медична установа, в якій працює медичний і педагогічний персонал, основні завдання  
якого – догляд і опіка за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, надання їм медичної 
допомоги.

Зараз в установі виховується 50 дітей віком від 5 днів до 5 років. Це діти з сімей у складних  життєвих  обста-
винах, з багатодітних сімей, діти, які народилися небажаними, діти, батьки яких перебувають в місцях позбав-
лення волі, діти-інваліди з різноманітними вродженими й набутими вадами (хвороба Дауна, дитячий церебраль-
ний параліч, верхня амелія обох кінцівок, дисплазія кульшових суглобів з аномалією положення фаланг ступень,  
вроджені вади серця, гідроцефалія, мікроцефалія та інші).

Представники ЛНАУ передали одяг та взуття, розвивальні іграшки, порошки та засоби для миття посуду,  
підгузки та пелюшки, рушники, побутову хімію, солодощі та фрукти.

Працівники закладу висловили щиру вдячність всім, хто долучився до доброї справи. 
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Віддаючи, почуваєшся щасливим
З нагоди наближення дня святого Миколая, аби подарувати ма-

ленький окраєць щастя дітям, які його так потребують, Львівський 
національний аграрний університет вкотре організував благодійну 
акцію «Стань помічником Миколая». 15 грудня 2020 року представ-
ники Львівського національного аграрного університету у складі 
керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, капелана Івана Вен-
грина та в.о. голови Первинної профспілкової організації студентів 
та аспірантів ЛНАУ Яни Борщ відвідали Роздільський дитячий  
будинок-інтернат. У ньому мешкають хлопці з особливими потре- 
бами. Серед них є сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти з малозабезпечених сімей та сімей у складних  життєвих  обста-
винах. Вихованці дитбудинку мають розумову відсталість і психіч-
ні розлади, але більшість із них можуть самостійно пересуватись і  
обслуговуватись.

Вдалося зібрати одяг і взуття, постіль та пледи, книги, солодощі та 
канцтовари, різні розвивальні ігри. Було закуплено крупи, чай, фрук-
ти, олію та інші продукти, засоби особистої гігієни, побутову хімію, 
мийні засоби, памперси та багато іншого. Також завдяки пожертвам 

було придбано і подаровано пилосос.
Варто відзначити, що хлопці найбільше тішилися не подарункам, а увазі та можливості побачитися та поспіл-

куватися із гостями. Усі намагалися приділити максимум уваги кожному вихованцю та подарувати трішки тепла.
Чужих дітей не буває, тому даруймо їм більше щасливих миттєвостей.

Місія добра продовжується…
У рамках благодійної акції «Стань помічником Миколая» 17 грудня 

відбулися відвідини навчально-реабілітаційного центру «Оберіг».
Центр «Оберіг» – заклад для дітей з особливими освітніми потреба-

ми. У ньому проводиться навчання та корекційно-розвивальна робота 
з дітьми із синдромом Дауна, розладами спектру аутизму, порушення-
ми інтелектуального розвитку, системним недорозвиненням мовлен-
ня.

Колектив закладу просив придбати канцтовари, зошити та папір. 
Завдяки пожертвам працівників та студентів університету було заку-
плено фарби, пензлики, папір, розмальовки, олівці, фломастери та ще 
багато різного шкільного приладдя. Також було завезено іграшки, одяг 
і взуття, солодощі та печиво. 

Окремо хочемо щиро подякувати Тарасу Григоровичу Щуру, викла-
дачу кафедри автомобілів і тракторів, який спільно із колегою з Польщі 
Робертом Каснером та фірмою «Ярич» долучився до акції та передав 
понад 20 коробок з солодощами та печивом для дітей і самотніх літніх 
людей. Ваша допомога – це відчутна підтримка для знедолених і нуж-
денних. 

Подарунки щастя
Завдяки щедрим пожертвам викладачів та студентів ЛНАУ було надісла-

но посилки у благодійні фонди «Крила любові та доброти» та «З добром у 
серці».

Ці фонди опікуються малозабезпеченими сім’ями Тернопільщини та 
Рівненщини, допомагають дітям-інвалідам. Було надіслано верхній одяг та 
взуття, коробки з печивом та солодощами.

Дякуємо всім за те, що турбуєтеся про дітей та сім’ї, які цього пот- 
ребують. Нехай ваша пожертва повернеться Вам сторицею. 
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Передноворічні подарунки дітям
З приходом зими у кожен дім приходить передчуття свя-

та. Діти готують листи до Миколая і розповідають у них про 
свої найзаповітніші мрії. Вони щиро вірять у диво, і диво 
таки стається, бо якщо поруч є той, хто любить і турбується, 
то всі перешкоди зникають і недосяжне стає близьким.

Свято Миколая пройшло, але подарунки не закінчилися. 
Тому 28 грудня 2020 року представники Львівського НАУ у 
складі керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, ка-
пелана університету о. Івана Венгрина та директора Музею 
Степана Бандери Антоніни Білик відвідали Благодійний 
фонд «Християнський центр допомоги Анни-Марії».

Історія фонду почалась ще у 2016 році. БФ «Християнсь-
кий центр допомоги Анни-Марії» опікується малозабезпе-
ченими та багатодітними родинами. Облаштовано склад із 
речами, де кожна потребуюча сім’я може звернутися й отри-
мати допомогу.

Одяг та взуття, іграшки, печиво, солодощі та багато іншо-
го було передано у цей фонд. Не втомлюємось дякувати усім, 
хто долучився до творення добра. Ми спокійні, що діти взуті 
і вдягнуті на зиму та не будуть мерзнути.

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

Магія свят приходить туди, де її створюють. Внесіть свою частку у творення дива, приєднуйтеся до благодійних 
акцій у новому 2021 році та допоможіть чиїсь мрії стати реальністю.

Вітаємо з прийдешніми святами! 

Через поле, через гай йде до діток Миколай 
18 грудня 2020 року, напередодні дня святого Миколая, 

Львівський національний аграрний університет традиційно 
відвідав притулок для дітей служби у справах дітей Львівсь-
кої обласної державної адміністрації.

Щиро дякуємо ректору ЛНАУ Володимиру Васильовичу 
Снітинському та працівникам університету за подарунки 
від святого Миколая та свято, яке Ви створили малечі.

Окрема подяка керівнику притулку Світлані Петрівні 
Гаврилюк за материнську турботу та піклування про мале-
чу з непростою долею. Також щира подяка Наталії Євгенівні 
Возняк за транспортну доставку дитячих подарунків.

Нехай Святий Миколай кожному з Вас також принесе ба-
жаний чарівно-казковий подарунок. 
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Дива трапляються там, де їх створюють
Львівський національний аграрний університет  

вкотре долучився до благодійної акції «Стань поміч-
ником Миколая». І хоч свято Миколая пройшло, ми не  
перестаємо тішити дітей подарунками.

На Городоччині проживає малозабезпечена сім’я із 
двома дітьми. Мама померла, батько виховує дітей само-
тужки.

За допомогою щедрих пожертв викладачів та студентів 
університету було передано одяг та взуття, шкільні рюк-
заки, приладдя для навчання, печиво та солодощі.

Ми неймовірно вдячні всім небайдужим людям, які 
примножують добрі справи та допомагають тим, хто цьо-
го потребує. Ми разом з вами – велика армія послідов-
ників Святого Миколая 

Зарплату на благодійність
Нещодавно Комісія УГКЦ у справах душпастирства охо-

рони здоров’я закупила три кисневі концентратори та шість 
пульсоксиметрів.

Концентратори були закуплені за кошти жертводавців, 
серед яких – Роман Андрійович Шмиг, голова профкому 
співробітників Львівського національного аграрного універ-
ситету, к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій. Ро-
ман Андрійович пожертвував свою річну зарплату і оплатив 
вартість одного концентратора.

Романе Андрійовичу! Дякуємо Вам за проявлене мило-
сердя і чуйне ставлення до людей, які потребують допомоги! 
Низький уклін Вам та щире спасибі!

Твори добро! Не будь байдужим!
Ще задовго до свята Миколая Львівський національний аграрний 

університет розпочинає традиційні акції милосердя «Стань помічником 
святого Миколая» та «Миколай для самотніх. Вони чекають!». 

1 грудня була надіслана посилка жінці із Горохова (Волинська  
область). Пані Мальвіна звернулася із проханням допомогти їй продук-
тами харчування, одягом та засобами гігієни, адже вона сама виховує  
5 дітей (чоловік помер).

Ми дуже хочемо, щоб до кожної дитини в Україні прийшов святий 
Миколай незалежно від статків батьків, щоб кожна дитина повірила в 
чудеса. 
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24 грудня у Музеї Степана Бандери відбу-
лися урочистості з нагоди 112-ї річниці від дня 
народження великого сина українського 
народу, ідеолога, провідника українських 
національно-визвольних змагань ХХ століття – 
Степана Бандери.

Почесним гостем цього дійства став Правля-
чий Архиєрей Сокальсько-Жовківської єпархії 
Владика Михаїл Колтун, який завітав у музей із 
цінним подарунком. З нагоди відзначення 112-ї 
річниці від дня народження Степана Бандери 
єпископ подарував музеєві копію посмертної 

маски Степана Бандери.
Посмертна маска провідника ОУН Степана Бандери була виготовлена одразу після його 

загибелі 15 жовтня 1959 р. у Мюнхені (Німеччина). Цим питанням особисто опікувався Сте-
пан Ленкавський, другий голова ОУН(б). Деякий час маска зберігалася у Музеї української 
визвольної боротьби імені Степана Бандери в Англії. У 90-х роках було виготовлено декіль-
ка копій цієї маски, які було передано до різних музеїв та меморіальних кімнат в Україні та 
за кордоном.

Урочистість розпочав ректор Львівського національного аграрного університету, ака-
демік НААНУ В.В. Снітинський. Володимир Васильович згадав події далекого 1999 року, 
коли відбувалося відкриття музею та було освячено й закладено камінь під будівництво 
пам’ятника Степану Бандері.

Ректор з приємністю вручив Владиці Михаїлу Колтуну подяку за багатолітню співпра-
цю з ЛНАУ, патріотичну позицію та активну душпастирську діяльність серед студентської 
молоді.

Опісля пролунав «Марш українських націоналістів» у виконанні чоловічого складу 
Народної хорової капели «Джерела Розточчя».

До всіх присутніх на урочистості звернулася директор Музею Степана Бандери Антоні-
на Білик, яка розповіла про історію створення музею, сучасний стан та плани розвитку 
на рік прийдешній. «Ми пишаємося тим, що життя провідника українського національ-
но-визвольного руху ХХ століття тісно пов’язане з нашим навчальним закладом, адже саме 
тут Степан Бандера навчався на рільничо-лісовому факультеті. Це зобов’язує нас гідно 
шанувати цю постать та нести у світ його високі ідеї, актуальність яких з роками лише
 зростає», – поділилася Антоніна Василівна.

Від імені колективу ЛНАУ ректору Львівського національного аграрного університету 
Володимиру Васильовичу Снітинському було вручено подяку за ініціативу та значний вне-
сок у створення музею, високу патріотичну свідомість та можливість нести в маси знання 
про героїчну спадщину нашого народу.

Всіх присутніх до глибини душі зворушила пісня «Хай живе Степан Бандера», яку вико-
нали Марія Мисько, Христина Венгрин та Христина Пустовит.

Опісля виступив Владика Михаїл Колтун, який, зокрема, наголосив на тому, що «приклад 
боротьби за волю і незалежність нашого народу славного сина України Степана Бандери 
послужить усім наступним поколінням в утвердженні відданості та любові до своєї землі».

Маску, подаровану музею, було освячено, всі присутні пом’янули Степана Бандеру «Віч-
ною пам’яттю».

Музей Степана Бандери запрошує усіх охочих ознайомитися з новим експонатом.
Інформаційний відділ

Музей Степана Бандери 
поповнився цінним експонатом


