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Випуск магістрів ЛНАУ

28 лютого 2019 року у Львівському національному
аграрному університеті було проведено урочисте засідання Вченої ради ЛНАУ з нагоди випуску магістрів
2019 року. Ця подія зібрала майже 500 випускників.
Розпочав урочистості голова Вченої Ради – ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор, доктор
біологічних наук Володимир Васильович Снітинський. У своїй промові ректор привітав магістріввипускників 2019 року, які є гордістю нашого університету і продовжувачами славних традицій та наукових досягнень одного із найдавніших аграрних закладів вищої освіти України. Ректор зазначив, що цей
випуск був особливим, адже дійсно велика кількість
випускників прославили наш університет на міжнародних, всеукраїнських наукових конкурсах, спортивних і творчих фестивалях та у громадському житті.
Випускників університету благословив капелан університету отець Іван Венгрин, який побажав Божих
ласк, миру і спокою в Україні. Капелан наголосив, що молоді люди повинні бути справжніми патріотами своєї
країни – як випускник нашого університету Степан Бандера.
Наказ про присвоєння кваліфікації за ОС «Магістр» зачитав перший проректор, професор Віталій Мефодійович Боярчук, який привітав випускників із величним святом і побажав досягнути у житті професійних
висот. Весь зал виконав студентський гімн «Гаудеамус».
Подяки за успіхи в навчанні та науково-дослідній роботі (участь в предметних олімпіадах, звітній студентській науковій конференції та наукових заходах за межами ЛНАУ), активну участь у художніх колективах ЛНАУ, культурно-масовій роботі (конкурсах, фестивалях, КВН), спорті та громадському житті університету вручив керівник навчального відділу, доцент кафедри земельного кадастру Олег Ярославович
Микула.
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Початок на с. 1
Найактивніші випускники університету – Василь Дорош, Галина Фединишин, Оксана Танчин, Богдан Нестер,
Віктор Аторвін, Олег Черчович, Олексій Качмар, Христина Ярема, Ольга Химин, Юрій Лісковецький – теплими
та зворушливими словами зі сцени подякували ректорові, ректоратові, деканам факультетів, своїм викладачам,
наставникам, батькам та одногрупникам за отримані знання, життєвий досвід і незабутні спогади про студентські
роки.
2019 рік оголошено роком національного героя Степана Бандери, незламного борця за волю і незалежність
України, який навчався у нашому університеті. Тому концертну програму Дня випускника ЛНАУ було розпочато
гімном українських націоналістів «Зродились ми великої години» у виконанні чоловічого ансамблю Народної
хорової капели «Джерела Розточчя».
Подарунком від великої університетської родини для випускників став святковий концерт за участю Народного ансамблю танцю «Первоцвіт», Народного ансамблю «Троїсті музики», Народної хорової капели «Джерела
Розточчя», Чоловічого ансамблю Народної хорової капели «Джерела Розточчя», Христини Зозулі, Марти Павлів,
Христини Мозуль. Особливим номером у концертній програмі стала пісня «Місця щасливих людей» у виконанні випускників та фотопрезентація студентських років,
прожитих в університеті.
Незабутнім залишиться виконання фінальної пісні
«Оберіг» на слова та музику Ігоря Дріжчаного, яку подарували всім присутнім випускники Львівського національного аграрного університету.
Завершився концерт Дня випускника спільною
пам’ятною фотографією, яка залишиться у літописній
книзі ЛНАУ. Бажаємо випускникам злетів і перемог,
успіхів у роботі та в усіх починаннях.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів
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Звітно-виборна конференція ППО
студентів та аспірантів ЛНАУ

3

12 березня 2019 року в ЛНАУ відбулася звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів. У конференції взяли участь
понад 120 делегатів – представників студентських груп
факультетів.
Головою конференції було обрано Михайла Івановича Тарнавського, голову Львівської обласної організації
профспілки працівників агропромислового комплексу.
У порядок денний було внесено 8 питань:
1) Звіт голови про роботу Первинного профспілкового комітету студентів Львівського національного
аграрного університету за період з жовтня 2014 р. до березня 2019 р.;
2) Звіт про роботу ревізійної комісії ППО студентів
та аспірантів за період з 01 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р.;
3) Обрання голови Первинного профспілкового комітету;
4) Обрання першого заступника голови Первинного профспілкового комітету;
5) Обрання членів Первинного профспілкового комітету;
6) Обрання ревізійної комісії;
7) Про делегування представника у склад обласної організації профспілки;
8) Про обрання двох делегатів на VII обласну звітно-виборну конференцію.
Про роботу ППО студентів та аспірантів за період з
жовтня 2014 по березень 2019 років прозвітував голова
Олег Ярославович Андрушків. У виступі було проаналізовано діяльність організації, проведені заходи, волонтерську роботу, роботу із соціально незахищеними
студентами, співпрацю з ССО «Основа», Центром академічного капеланства, відділом з організації виховної
роботи студентів. Олег Ярославович висловив щиру
подяку усім головам профбюро факультетів, членам
профспілкового комітету, усім активістам організації за
ефективну участь в захисті прав та інтересів студентів,
активну діяльність у суспільно-громадському житті
університету.
В обговоренні роботи студентської профспілки взяли участь керівник відділу з організації виховної роботи студентів О.В. Качмар та капелан університету о. Іван
Венгрин, які висловили щиру подяку Олегу Андрушківу за високий рівень організації роботи.
Роботу ППО студентів та аспірантів було визнано задовільною. Михайло Іванович Тарнавський вручив Почесні грамоти від Львівської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу активним профспілковим діячам – студентам університету Яні Борщ, Олексію Качмару, Ілоні Саверин, Роману Таратулі, Дмитру Сухорукому, Ірині Ревері, Христині Мозуль, Марії Грисьо. Особливо було відзначено роботу голови
Олега Андрушківа. Йому було вручено Подяку за вагомий особистий внесок у пропаганду та зміцнення профспілкового руху, налагодження на високому організаційному рівні роботи Молодіжної ради при обласній організації
профспілки працівників АПК.
Шляхом відкритого голосування новим головою ППО студентів та аспірантів було вибрано В.І. Аторвіна,
першим заступником було обрано Я.Ю. Борщ, а також затверджено новий керівний склад ППО студентів та
аспірантів університету.
Бажаємо ППО студентів та аспірантів ЛНАУ подальших успіхів та плідної праці у суспільно-громадському
житті університету.
Яна Борщ,
заступник голови ППО
студентів та аспірантів
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Наша дума, наша пісня не вмре, не загине!

13 березня 2019 року у Львівському національному
аграрному університеті відбувся урочистий концерт з
нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Наша дума, наша пісня не вмре, не
загине!».
У вступному слові керівник відділу з організації виховної роботи студентів Оксана Качмар наголосила:
«Тарас Шевченко для нас, українців, є символом національної ідеї. Його слово вселяє віру у власні сили,
воскрешає надію в часи безнадії, плекає любов до всього українського. Пророк будить і закликає нас до чину:
«Борітеся – поборете!» його портрет виборов собі пра-

во стояти поряд з іконами святих як оберіг української
традиції, відваги, мудрості та шляхетності».
Дарунок шани Кобзареві склали творчі колективи
ЛНАУ: Народна хорова капела викладачів і співробітників університету, Народна капела бандуристів, Народний дівочий вокально-інструментальний ансамбль
«Берегиня» (художній керівник – Заслужений працівник культури України Іван Качкевич). У їхньому
виконанні прозвучали твори на слова Тараса Шевченка: «Отче наш», «Садок вишневий коло хати», «Стоїть
гора високая», кантата «Лічу в неволі», «Така її доля»,
«Зацвіла в долині червона калина», «Думи мої, думи
мої», «Все йде, все минає», «Реве та стогне Дніпр широкий».
Завершився урочистий концерт «Заповітом», який
заспівали всі присутні в залі. Мистецький захід, який
відбувся у нашому університеті, ще раз довів істину
Шевченкових слів: «Наша дума, наша пісня не вмре, не
загине! От де, люди, наша слава, слава України!».
Українці завжди стоятимуть перед Шевченком, як
перед своїм сумлінням, а в думках житиме його слово,
сповнене любові і самопожертви.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів

20 лютого 2019 року у Львівському національному
аграрному університеті вся університетська спільнота
віддала шану пам’яті загиблим Героям Небесної Сотні.
Цей день розпочався «Тихою акцією янголів»: студенти запалили свічки і хвилиною мовчання пом’янули
Героїв, а білі ангели, виготовлені активістами, немов
здійнялися над портретами Небесної Сотні.
В університетському храмі святого рівноапостольного князя Володимира Великого відбувся молебень із
поминальною панахидою на вшанування Героїв Небесної Сотні та усіх невинно вбитих за волю і незалежність
України. До студентів, викладачів із промовою звернувся капелан університету отець Іван Венгрин, який нагадав про великий злочин вбивства невинних, про те,
що людьми, які мають образ Божий, повинна керувати

любов. Кожен з нас повинен берегти пам’ять про Героїв,
які віддали життя за краще майбутнє нашої країни. Завершився молебень духовним гімном-молитвою «Боже
великий, єдиний».
Від усього колективу Львівського національного
аграрного університету студенти поклали квіти до меморіального знака Небесної Сотні у місті Дублянах та
до могили Героя України Анатолія Жаловаги.
Ми мусимо згадати кожного, хто пожертвував своїм
життям заради змін в Україні. А, згадавши, зробити
так, щоб ці позитивні зміни стали реальністю. Це буде
найкращою шаною та подякою Небесній Сотні. Будьмо
гідними їх пам’яті! Вічна слава Героям!
Віктор Аторвін,
голова ССО «Основа»

День Героїв Небесної Сотні у ЛНАУ
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Презентація книги «Українська аграрна наука та
освіта Східної Галичини у другій половині
ХІХ – першій половині ХХ століття»

26 березня 2019 р. у Львівському національному
аграрному університеті відбулась презентація книги
«Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини
у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття». Наукове видання вийшло за загальною редакцією
ректора ЛНАУ, академіка НААНУ В.В. Снітинського,
укладачі – В.В. Снітинський, А.Д. Копитко, Л.А. Пинда,
М.В. Павлюх, А.М. Куза.
Розпочав
презентацію
ректор
університету
В.В. Снітинський, який привітав усіх учасників наукового заходу та представив гостей університету. Володимир Васильович ознайомив аудиторію із тематикою
презентованої книги, відзначив доцільність, актуальність та новизну видання, яке містить інформацію про
історію формування та розвитку українських наукових
та освітніх інституцій Східної Галичини.
Директор НБ ЛНАУ, кандидат історичних наук, доцент Л.А. Пинда висвітлила на прикладі діяльності
окремих видатних діячів товариства «Сільський господар», сільськогосподарської кооперації (агрономівекономістів Є. Олесницького, Ю. Павликовського,
Є. Храпливого, агронома та ветеринарного лікаря
М. Холевчука), відомих діячів «Маслосоюзу» (О. Нижанківського, А. Мудрика, А. Палія) визначальні чинники праці науковця та освітянина, що реалізовували
програми та завдання української аграрної освіти і
науки в Східній Галичині наприкінці XIX – у першій
половині XX ст.
Доцент кафедри гуманітарної освіти ЛНАУ, кандидат
історичних наук А.Д. Копитко ознайомив учасників заходу з визначальними аспектами формування українських освітніх та наукових інституцій аграрного профілю
в Східній Галичині зазначеного періоду. Свій виступ він
супроводжував презентацією, в якій відобразив засади та форми науково-дослідної діяльності «Просвіти»,
«Сільського господаря», теорії та практики організації

суспільної агрономії, наукової та освітньої діяльності
української сільськогосподарської кооперації.
Виступ в.о. доцента кафедри гуманітарної освіти,
кандидата філологічних наук А.М. Кузи було присвячено ролі Української греко-католицької церкви у становленні та розвитку української аграрної освіти, науки та
кооперації у Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.
Директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, краєзнавець, архівіст, кандидат історичних наук І.І. Сварник свій виступ присвятив висвітленню дослідження архівних матеріалів щодо діяльності
Крайового товариства «Сільський господар» в Галичині
упродовж 1899–1944 рр.
Завершив урочисту презентацію ректор університету В.В. Снітинський, відзначивши, що продовження
обговорення цієї тематики відбудеться у вересні під час
роботи цьогорічного Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу сільських територій».
Анжела Куза,
в.о. доцента кафедри гуманітарної освіти
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Участь Львівського НАУ в
«AGROPORT West Lviv 2019»

21-23 березня на території Міжнародного аеропорту
«Львів» ім. Данила Галицького відбувся «AGROPORT
West Lviv 2019», який зорієнтований на розвиток потенціалу дрібних та середніх виробників аграрного сектору, а також промоцію виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості Львівської області. У
відкритті заходу взяли участь Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман та в. о. міністра аграрної політики
та продовольства Ольга Трофімцева.
Це один з найбільших заходів аграрної галузі в Східній Європі. У роботі форуму взяли участь представники профільних міністерств і відомств, органів місцевої
влади, делегації з різних країн, виробники аграрної
продукції, представники громадських організацій та
бізнесу. Захід проводиться за підтримки Міністерства
аграрної політики та продовольства України та Львівської обласної державної адміністрації. В межах виставки
відбулася панельна дискусія щодо кластерного розвитку і розвитку органічного виробництва, орієнтована
на дрібних і середніх фермерів. Серед ключових тем –
тваринництво, рослинництво, вирощування органічної продукції, вирощування ягід, овочівництво, садівництво, рибне господарство, а також діджиталізація
сільського господарства. Учасниками від Львівського
національного аграрного університету були академік
НААНУ В.В. Снітинський та представники усіх факультетів ЛНАУ.
Кафедра екології

Візит делегації Квантленського політехнічного
університету (Канада)
18 березня 2019 року ЛНАУ з офіційним візитом
відвідала делегація Квантленського політехнічного
університету (Kwantlen Polytechnic University). До
складу делегації входили віце-президент др. Сальвадор Фереррас та завідувач кафедри сталого розвитку
сільського господарства та харчових систем др. Ребекка
Харбут. Зустріч відбулася за сприяння Надзвичайного
і Повноважного Посла Канади в Україні Романа
Ващука та представника комерційного відділу
Посольства Канади Ліліани Жиліної.
Метою візиту було налагодження співпраці між
Квантленським політехнічним університетом та
Львівським національним аграрним університетом.
У рамках візиту відбувся круглий стіл делегації
Квантленського політехнічного університету з представниками адміністрації та науково-педагогічними
працівниками ЛНАУ. Ректор університету академік Володимир Снітинський і віце-президент др. Сальвадор
Фереррас відзначили широкі можливості для співпра-

ці між університетами, окреслили коло питань у сфері
наукової та освітньої діяльності, в яких ця співпраця є
особливо перспективною.
Питання стосувалися сталого ведення сільського
господарства, садівництва, розвитку харчових систем,
застосування відновлювальних джерел енергії та забезпечення участі України у міжнародному агробізнесі.
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З інформацією про досягнення й потенціал Львівського національного аграрного університету виступила
керівник відділу міжнародних зв’язків Ольга Іщенко, а
також представники факультетів з наступними презентаціями:
- «Напрями наукових досліджень садівництва та
овочівництва ЛНАУ» (доцент Б.І. Гулько);
- «Організація навчального процесу та науководослідної роботи на кафедрі екології ЛНАУ» (доцент
Б.В. Кректун);
- «Розвиток досліджень з відновлювальних джерел
енергії ЛНАУ» (доцент І.М. Городецький);
- «Співпраця у сфері міжнародного агробізнесу»
(асистент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Р.Д. Федів).
З канадського боку з презентацією про свій університет та основні напрями роботи на кафедрі сталого розвитку сільського господарства та харчових систем виступила Ребекка Харбут.
Презентації викликали жваву дискусію та окреслили напрями майбутньої співпраці. Канадська сторона висловила своє переконання у тому, що був зроблений перший успішний крок до подальшої співпраці між двома
університетами.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків

Створення Західного міжрегіонального
наукового центру НААН

20 березня 2019 року в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН відбулися установчі збори зі створення Західного міжрегіонального
наукового центру НААН. Новостворена структура –
один із п’яти міжрегіональних центрів, мережа яких
формується в Україні в рамках реформування аграрної
науки на засадах децентралізації. Мета їх створення –
підвищення ролі аграрної науки і освіти в розробці й
реалізації ефективної регіональної аграрної політики,
орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в
аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних
інтересів.
У роботі установчих зборів взяли участь представники аграрної науки і освіти Західної України, представники громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Серед учасників установчих зборів була
присутня делегація Львівського національного аграрного університету, очолювана ректором ЛНАУ, академіком НААН Володимиром Васильовичем Снітинським, в яку увійшли й представники усіх коледжів, що
входять у структуру нашого університету.
Установчі збори затвердили Положення про Західний міжрегіональний науковий центр НААН, обрали керівні органи новоствореної структури. Головною
науковою установою Західного міжрегіонального
наукового центру визначено Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. Очолив міжрегіональний науковий центр директор інституту,
академік НААН Григорій Михайлович Седіло.

Учасники установчих зборів схвалили персональний склад Науково-координаційної ради Західного
міжрегіонального наукового центру НААН – вищого
його науково-координаційного органу. Очолив Науково-координаційну раду ректор Львівського національного аграрного університету, академік НААН Володимир Васильович Снітинський. На зборах обрали склад
Бюро Науково-координаційної ради центру, керівників
регіональних науково-координаційних відділень ради,
затвердили структуру та чисельність робочого апарату
центру.
У подальшому учасники зібрання обговорили низку
актуальних проблем вітчизняної та регіональної аграрної науки і освіти, окреслили ключові заходи, направлені на якомога повніше використання її потенціалу.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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Делегація ЛНАУ відвідала Ізраїль

З 9 по 13 березня делегація Львівського національного аграрного університету в складі ректора, академіка НААНУ, проф. Володимира Васильовича Снітинського та доцента кафедри екології Богдана
Васильовича Кректуна перебувала у Державі Ізраїль в
Сільськогосподарському науково-дослідному центрі
«Волкані» (Volcani Center) та установах Міністерства
сільського господарства Ізраїлю. Метою візиту було налагодження співпраці між ЛНАУ та центром «Волкані»
у сфері наукових досліджень, підвищенні кваліфікації
та стажуванні науковців, аспірантів та студентів.
Згідно з програмою перебування проведено зустріч
із заступником директора центру «Волкані», ентомологом світового рівня проф. Ітамаром Глазером, який
детально ознайомив українських науковців зі структурою та функціями центру, ситуацією на ринку сільськогосподарської продукції Ізраїлю і значенням України
для продовольчої безпеки країни. В процесі візиту
представники ЛНАУ ознайомилися із роботою Інституту переробки сільськогосподарської продукції та
харчових технологій, відвідали мікробіологічну лабораторію, лабораторію контролю якості харчових продуктів, відділ фітосанітарного контролю. Під час зустрічі
із професором цього інституту Моше Костюковським
обговорено актуальні проблеми, що виникають під час
зберігання урожаю зернових культур та окреслено сучасні нанотехнології, які дозволяють звести втрати зерна до мінімальних значень. В Інституті рослинництва
прослухали лекцію професора Асафа Садеха на тему
«Значення біорізноманіття для оптимального функціонування агроекосистем». За результатами лекції
проведено круглий стіл та здійснено порівняльний
аналіз ключових проблем сільськогосподарського виробництва в Україні та Ізраїлі. За участю доктора Узі
Моалема відвідано Центр молочного тваринництва,
де утримуються високопродуктивні молочні корови із
рекордними для Ізраїлю надоями молока. З ознайом-

чою метою українська делегація побувала у Генетичному сховищі Інституту рослинництва, де зустрілася
із професором Ріною Камянецькою-Гольдштейн. Цей
фахівець Інституту декоративних рослин і сільськогосподарських технологій ознайомила українських
науковців із сучасними сортами сільськогосподарських рослин, виведених в Ізраїлі, представила біля 600
сортів часнику, що зберігаються у генетичному банку.
Професор Камянецька-Гольдштейн розповіла про
співпрацю центру із медичними і фармацевтичними
закладами системи охорони здоров’я Ізраїлю, де використовують медичні рослини, вирощені у центрі
«Волкані», та можливість співпраці з ЛНАУ. Крім того,
українська делегація відвідала діагностичні центри, де
надсучасна робототехніка, засоби молекулярної біології та нанотехнологічні препарати забезпечують лідерство країни у лікуванні найскладніших захворювань.
За результатами зустрічі сторони прийшли до порозуміння щодо можливості співпраці у навчальній,
науковій та виробничій сфері працівників ЛНАУ із
науково-дослідними закладами центру «Волкані».
Богдан Кректун,
доцент кафедри екології

Спільна практика
з польськими студентами

З 12 березня 2019 р. на базі землевпорядного факультету ЛНАУ проходила практика студентів Державної
вищої техніко-економічної школи в Ярославі (Польща) та студентів землевпорядного факультету ЛНАУ
під керівництвом завідувачів кафедр П.П. Колодія та
Р.Б. Таратули, а з польської сторони – заступника
директора Марека Банаса, доктора інженерії Моніки
Балаведер та доктора інженерії Катажини Матковської.
В департаменті архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації учасники практики взяли
участь у презентаціях на теми «Впровадження та розвиток геоінформаційної системи у Львівській області»
та «Ведення містобудівного кадастру».
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У Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області практикантів ознайомили зі земельнокадастровою документацією, яка формується та ведеться у відповідних відділах.
У Відділі Держгеокадастру м. Львова студенти мали
можливість ознайомитися із процесом реєстрації земельних ділянок, формуванням обмінного файлу та видачі витягів з Державного реєстру земельних ділянок.
Студенти також побували на Високому замку, де знаходиться базовий пункт геодезичної мережі м. Львова.
Павло Колодій,
завідувач кафедри геодезії і геоінформатики

Створення Відокремленого підрозділу Громадської
організації «Всеукраїнський конгрес вчених
економістів-аграрників» у Західному регіоні

19 березня 2019 року на базі Львівського національного аграрного університету відбулися установчі збори засновників Відокремленого підрозділу
Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» у Західному регіоні.
За даними реєстрації на збори засновників Відокремленого підрозділу прибуло 23 члени конгресу, у
тому числі з:
•
Львівського національного аграрного університету – 13 осіб;
•
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького – 3 особи;
•
Подільського державного аграрно-технічного
університету – 3 особи;
•
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника – 2 особи;
•
Ужгородського національного університету –
2 особи.
У роботі установчих зборів взяли участь академік
НААН України, голова Президії Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, директор ННЦ
«Інститут аграрної економіки» Юрій Олексійович Лупенко та академік НААН України, ректор Львівського
національного аграрного університету Володимир Ва-

сильович Снітинський.
Ректор університету В.В. Снітинський звернувся з
привітанням до учасників установчих зборів, охарактеризував основні проблеми в сільському господарстві
країни та підкреслив важливість консолідації потенціалу аграрної економічної науки для методологічного забезпечення вирішення наявних проблем галузі і
сільських територій.
Головуючим на установчих зборах засновників
Відокремленого підрозділу Громадської організації
«Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» у Західному регіоні обрано доктора економічних наук, проректора з наукової роботи Львівського
національного аграрного університету Ігоря Богдановича Яціва. Секретарем установчих зборів обрано доктора економічних наук, завідувача кафедри обліку та
оподаткування Львівського національного аграрного
університету Людмилу Петрівну Петришин.
Після закінчення установчих зборів учасники
зібрання обговорили актуальні проблеми аграрного
сектора економіки і сільських територій. Зі змістовними доповідями виступили академік НААН України
Ю.О. Лупенко, доктори економічних наук, професори
Г.В. Черевко та А.Я. Сохнич.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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Студенти ЛНАУ повернулися з навчання в Іспанії

27 лютого на факультеті агротехнологій і екології
відбулася зустріч студентів, котрі повернулися з піврічного навчання в Університеті міста Лейда (Іспанія), з
професорсько-викладацьким складом та студентським
активом ЛНАУ.
Четверо студентів, які пройшли відбір, були
удостоєні навчатися за програмою обміну студентами гранту Євросоюзу Tempus Erasmus: Дар’я Пальоха
(спеціальність «Садівництво та виноградарство»), Степан Петричкович (спеціальність «Агрономія»), Інна Ба-

бенко та Олег Раків (спеціальність «Екологія»).
Студенти розповіли про систему навчання в університеті м. Лейда, порядок вибору студентами навчальних дисциплін, формат проходження занять, навчально-практичні дослідження, які проводили відповідно
до обраної ними спеціальності. З великим захопленням
студенти розповіли, як проходили для них дозвілля та
відпочинок в Лейді, поділилися враженнями від подорожей містами Іспанії, відвідинами пам’яток культури
та мистецтва.
Студенти подякували керівнику відділу міжнародних зв’язків О.Я. Іщенко за допомогу в оформленні документів і повсякчасне консультування під час перебування в університеті, також висловили подяку декану
факультету агротехнологій і екології В.В. Бальковському за сприяння та підтримку в їхньому бажанні навчатися за програмою гранту Євросоюзу Tempus Erasmus.
Своїм молодшим колегам студенти порекомендували
обов’язково взяти участь у даній програмі і жодним
чином не втратити можливості відчути себе студентом
європейського закладу вищої освіти.
Оксана Скаб,
к.с-г.н., в.о доцента кафедри екології

Переможці у конкурсі відеоробіт

В рамках святкування Всесвітнього тижня грошей в
Україні – 2019 (Global Money Week – 2019) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за підтримки Проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору» провів
конкурс відеоробіт на тему «Фінансова грамотність» серед студентів денної форми навчання в закладах вищої
освіти України. Метою конкурсу є залучення молоді до
поглибленого вивчення фінансових питань, стимулювання творчого мислення і отримання практичних навичок у фінансовій сфері.
Серед 63 відеоробіт журі оцінило роботи десятки
фіналістів за критеріями відповідності, передбаченими

п.4.6. Правил конкурсу, і за результатами підсумкових
оцінок всіх членів журі виставило учасникам рейтингові бали.
Таким чином, переможцями конкурсу стали Назарій
Громик та Марта Заплатинська, студенти спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського національного аграрного університету. Їх відеоробота на тему «Як заощадити та не втратити» отримала
1 місце.
Руслана Содома,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Перемога у конкурсі студентських наукових робіт

Вітаємо Вікторію Качуровську, студентку факультету механіки та енергетики, що завоювала ІІІ місце у
ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузях «Дизайн, Образотворче мистецтво,
Декоративне мистецтво, Реставрація» з доповіддю
«Історична спадщина вежового годинникарства Міхала
Мєнцовича з Кросно як об’єкт реставраційної діяльності ЛНАУ» (науковий керівник Олексій Михайлович
Бурнаєв, к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики та інженерної механіки).
Конкурс проходив 26-28 березня у Закарпатській
академії мистецтв. До конкурсу було подано 30 робіт з
18 закладів вищої освіти України. У Підсумковій науково-практичній конференції взяло участь 19 студентів з
13 закладів вищої освіти.

Олексій Бурнаєв,
к.ф.-м.н., доцент
кафедри фізики та інженерної механіки

лютий-березень 2019

11

Перша в Україні навчальна лабораторія
комп’ютерно-інтегрованих технологій Horsch

28 березня 2019 р. відбулося представлення результату успішного виконання спільного проекту
факультету механіки та енергетики Львівського НАУ і
компанії Horsch щодо створення на кафедрі інформаційних систем та технологій навчальної лабораторії.
Відтепер в ауд. 55М студенти вишу мають можливість
отримати навики із налаштування й роботи з сучасним
автоматизованим обладнанням універсальних посівних комплексів типу Pronto та Maestro.
Машини сільськогосподарського призначення компанії Horsch сьогодні використовуються в 40% рільничих господарств різної форми власності. Тому вивчення
новітнього обладнання універсальної посівної техніки

для всіх умов експлуатації та сівалок точного висіву
із загортанням насіння на великій робочій швидкості
надає студентам дуже важливу перевагу – конкурентоспроможність на ринку праці.
Відкриття лабораторії відбулося за участю ректора
університету В.В. Снітинського та генерального директора ТОВ «Хорш Україна» Йоханнеса Клюта, а також
представників компанії – регіонального менеджера з
продажів Т. Рунціва, сервісного інженера С. Івасишина
та директора «Золочів ТХ» О. Тютіна.
Анатолій Тригуба,
д.т.н., завідувач кафедри
інформаційних систем та технологій

Зустріч із Міністром екології

22 лютого 2019 р. із робочим візитом до Львова
завітав Міністр екології та природних ресурсів Остап
Семерак. У рамках поїздки Міністр зустрівся зі студентами-екологами та педагогами закладів вищої освіти
Львівської області, для яких прочитав відкриту лекцію в Українському Католицькому Університеті. Серед запрошених були й представники ЛНАУ, а саме
завідувач кафедри екології П.Р. Хірівський, викладачі
М.В. Біляк, Н.В. Качмар, Н.Я. Лопотич, М.Я. Онисковець. Також були присутні студенти-екологи:
І. Бабенко, О. Зусько, Н. Ковлига, О. Раків, К. Гудзь,
О. Ланковський, І. Парадюк, М. Шепітка, І. Бригас,
Н. Гандз, В. Галушка, Г. Ковальчук, М. Корчинська.
Міністр розпочав зустріч зі студентами зі знайомства. Відтак розповів про навчання та кар’єрний
ріст. Остап Семерак порадив молоді ніколи не зупинятися та завжди йти до своєї мети, рухатися уперед.
Міністр наголосив, що сьогодні треба змінити стиль
життя та господарювання людини, аби запобігти незворотнім процесам, які відбуваються у природі, зокрема
зміні клімату. «Бог створив світ, в якому ми живемо,
тому нам потрібно його берегти, – додав Остап Михайлович, – Коли ми говоримо про нашу країну, то перед

нами стоїть завдання зробити усе задля того, щоб вона
була успішною».
У підсумку зустрічі Міністр відповів на запитання
студентів. Серед тем обговорення – Національна стратегія управління відходами, парниковий ефект, стан
українських чорноземів тощо.
Кафедра екології

Спортивні змагання
з багатоповторного жиму

«Університетські вісті»
Засновник –
Львівський національний
аграрний університет
Реєстраційне свідоцтво
ЛВ 368
Редакційна колегія:
Володимир Снітинський,
голова колегії, ректор ЛНАУ,
академік НААНУ
Віталій Боярчук,
перший проректор
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
Микола Кічура,
проректор з АСП
Оксана Качмар,
керівник підрозділу з організації виховної
роботи студентів
Ірина Лаврів,
головний вчений секретар
Володимир Бальковський,
декан факультету
агротехнологій і екології
Ярослав Янишин,
декан економічного
факультету
Андрій Мазурак,
декан факультету
будівництва та архітектури
Михайло Ступень,
декан землевпорядного
факультету
Степан Ковалишин,
декан факультету механіки
та енергетики
Андрій Копитко,
директор Музею історії
університету
Антоніна Ковалів,
директор Музею
Степана Бандери
Начальник
інформаційного відділу
Ірина Фостяк
Редактор
Ольга Іванюк
Дизайн
Інформаційний відділ
Світлини
Івана Зеленівського,
Сергія Неупокоєва
та з архіву ЛНАУ
Редакція не завжди поділяє
думку авторів. Автори
матеріалів, поданих
до газети, відповідають
за зміст цих матеріалів
і достовірність наведених
у них фактів. Редакція зберігає
за собою право літературного
редагування та скорочення
текстів, не рецензує
і не повертає рукописи, листи,
фотографії та ілюстрації.
При передруках матеріалів
в інших періодичних виданнях
посилання на газету
«Університетські вісті»
є обов’язковим.

27 березня 2019 р. в ігровому спортивному залі університету відбулися змагання з
багатоповторного жиму серед факультетів та
коледжів ЛНАУ за програмою «Універсіада
ЛНАУ – 2019».
В змаганнях взяли участь 60 осіб від п’яти
факультетів, трьох коледжів і спортивного
клубу ЛНАУ.
В номінації 25 кг серед жінок І місце впевнено виборола Олена Маковецька (Арх-41) з
результатом 55 підйомів. На ІІ місці – Галина Зінчук (Горохівський коледж ЛНАУ) з
результатом 52 підйоми. На ІІІ місці – Наталія Ігнатова (Тз-11) з результатом 40 підйомів.
В номінації 55 кг (чоловіки) на І місці Дмитро Шмигель – аспірант факультету будівництва
та архітектури з результатом 100 підйомів, який виконав норматив Майстра спорту України.
На ІІ місці – Владислав Шмуль (Буд-52) з результатом 50 підйомів. На ІІІ місці – Володимир
Бальковський, декан факультету агротехнологій і екології з результатом 46 підйомів.
В номінації 75 кг Олександр Литвин (Зв-31) посів І місце з результатом 34 підйоми. На
ІІ місці – Василь Чедрик (Мев-21) з результатом 28 підйомів. На ІІІ місці – Максим Телевка
(Буд-31) з результатом 21 підйом.
В номінації 100 кг на І місці – Майстер спорту України міжнародного класу України Віктор
Решенін (Аг-63), який повторив рекорд України з результатом 30 підйомів. ІІ місце посів
Андрій Крушельницький (Зв-12сп) з результатом 17 підйомів. ІІІ місце – Дмитро Ковальчук
(Мо-21) з результатом 13 підйомів.
Командні результати серед факультетів та
коледжів ЛНАУ розподілились наступним
чином:
І місце – факультет будівництва та архітектури з сумою очок 189;
ІІ місце – економічний факультет з сумою
очок 151;
ІІІ місце – Стрийський коледж з сумою
очок 148;
ІV місце – землевпорядний факультет з
сумою очок 108;
V місце – факультет механіки та енергетики з сумою очок 107;
VІ місце – факультет агротехнологій і екології з сумою очок 96;
VІІ місце – Горохівський коледж з сумою очок 81;
VІІІ місце – Екологічний коледж з сумою очок 69;
ІХ місце – спортивний клуб ЛНАУ з сумою очок 9.
В майстер-класі з класичного жиму Майстер спорту України міжнародного класу Віктор
Решенін вижав штангу вагою 170 кг при власній вазі 73,0 кг.
Принагідно варто також відзначити вдалі виступи викладачів університету. Зокрема, професор, завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук Віталій Бойко в номінації
55 кг посів VІІ місце з результатом 35 разів, а доцент кафедри електротехнічних систем, кандидат технічних наук Маркіян Гошко в номінації 100 кг посів VІ місце з результатом 6 разів.
Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики

