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- Музей Степана Бандери у ЛНАУ (м. Дубляни) заснований в 1999 році. Фонди 

музею налічують 1683 експонатів, з яких 1259 – оригінальних. Експозиція займає 

2 виставкові зали.  

- Упродовж 2021 р. музей відвідало 1303 осіб, для яких проведено 60 екскурсій і 

бесід на теми національно-визвольної боротьби українського народу. Від дня 

відкриття музей відвідало понад 75 тисяч відвідувачів.  

Серед відвідувачів: 

- учасники семінарів та наукових засідань; 

- студенти структурних підрозділів Львівського НАУ – коледжів; 

- випускники ЛНАУ в рамках свята Дня випускника;  

- гості ЛНАУ, які приїхали на курси підвищення кваліфікації; 

- студенти українських і закордонних ЗВО та коледжів ЛНАУ;  

- школярі з різних регіонів України та учні літніх таборів; 

- студенти заочного відділення та працівники центру наукових досліджень;  

- державні чиновники різних рангів;  

- керівники та фахівці сільськогосподарських підприємств. 

Також проводилися бесіди з окремими відвідувачами про життя і діяльність 

провідника ОУН Степана Бандери та національно-визвольну боротьбу українського 

народу.  

У звітному році була оновлена інформація на сайті Львівського національного 

аграрного університету, тому потенційні відвідувачі мають змогу більше дізнатися про 

наш музей та відвідати його 

(http://www.lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/structure/museums/msb.html).Також 

функціонує та постійно оновлюється рубрика «Новини Музею Степана Бандери» 

(http://www.lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/structure/museums/msb/newsbandera240118.ht

ml). 
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Січень звітного року розпочався із активної допомоги в організації благодійних 

акцій, а саме: «Стань помічником святого Миколая» та «Миколай для самотніх. Вони 

чекають!». Метою цих акцій, які відбуваються впродовж року, є збір та приготування 

подарунків і речей першої необхідності дітям та сиротам, а також людям похилого 

віку, які проживають в інтернатах.  

10 березня на запрошення ректора ЛНАУ, академіка НААНУ Володимира 

Снітинського Львівський національний аграрний університет відвідав почесний гість, 

представник голландської фірми Difco international. 

У зв'язку з дистанційною формою навчання через пандемію Covid-19 було 

проведено ряд зустрічей і конференції в онлайн-режимі. 

В квітні 2021 року представниками ЛНАУ було організовано благодійний 

великодній обід для людей без постійного місця проживання. 

20 травня було проведено флешмоб до Міжнародного дня вишиванки на 

території університету. Також було проведено зустріч випускників ювілейних років. 

27 серпня була підготовлена виставка до 165-річчя Івана Франка. 

З вересня звітного року почалася активна діяльність благодійної кімнати ЛНАУ, 

було здійснено понад 10 візитів до дитячих будинків та інтернатів.  

8 жовтня 2021 року відбувся День поля, організований на території Львівського 

національного аграрного університету. Учасниками заходу стали голови адміністрацій 

Західного регіону, президенти іноземних компаній, керівники агрохолдингів, а також 

представники закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. 

Також у Музеї Степана Бандери була підготовлена літературно-книжкова 

виставка «Невмируща слава героям – воїнам УПА». На виставці представлені книги 

про життя і трагедію воїнів Української повстанської армії, відданих ідеї державності 

українських патріотів, про справжніх Героїв України. Особливе місце на виставці 

посідають книжки багатотомного видання «Літопис Української повстанської армії», 

що мають свої назви і присвячені окремим темам та діям УПА за весь період її 

діяльності.  

15 жовтня було проведено виховну годину «День пам’яті Степана Бандери» для 

студентів першого курсу всіх спеціальностей, адже в цей день 62 роки тому відбулося 

підле вбивство провідника Організації Українських Націоналістів, патріота Степана 

Бандери.  



21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи. З цієї нагоди у Музеї 

Степана Бандери оформлено книжкову полицю «Обрані небо тримати для нас». 

Виставка огорнута прапором, який переданий із зони бойових дій спеціально для 

Львівського НАУ. А також директор Музею відвідала виставку «Історії життя Героїв 

Небесної Сотні Львівщини», на якій представлено 23 стенди із фото та текстом про 

життя наших Героїв-земляків. 

Наприкінці листопада у Музеї Степана Бандери оформлено виставку 

«Голодомор в цитатах», присвячену Дню пам’яті жертв голодоморів, а також 

книжкову полицю «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним літав». 

Відвідувачі Музею мали змогу ознайомитися із добіркою цитат про Голодомор від 

очевидців, історичних постатей, відомих світових діячів та сучасників. Це короткі, але 

сильні меседжі з широкою географією, які намагаються розповісти світові про 

трагедію українського народу. 

У грудні стартували щорічні благодійні акції щодо допомоги сиротинцям та 

будинкам пристарілих. 

У 2021 році відвідувачі музею мали змогу ознайомитися з новими виставками, 

присвяченими провідникові ОУН Степану Бандері та пам’ятним датам в історії 

нашого народу:  

1.  «Вічна слава в кетягах калини» (до дня вшанування бою під Крутами); 

2. «Невмируща слава героям – воїнам УПА» (до Дня українського козацтва, 

Дня захисника України); 

3. «День пам’яті Степана Бандери» (до дня вбивства Степана Бандери); 

4. «Обрані небо тримати для нас» (до Дня Гідності та Свободи України); 

5. ««Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним літав»» (до 

вшанування пам’яті жертв голодоморів). 
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