
ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№5 (111) листопад 2017Засновано у серпні року1997 www.lnau.lviv.ua

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Щедрий на свята останній місяць осені подарував нам День працівників 

сільського господарства, професійне свято усіх селян – творців народного 
добробуту, опори країни. Це свято увінчує напружений, сповнений клопо-
тами хліборобський рік.

16 листопада 2017 року Львівський національний аграрний університет 
радо відкрив свої двері всім аграріям Львівщини. Це свято зібрало поса-
довців, керівників агроформувань, невтомних трудівників полів і ферм, 
організаторів сільськогосподарського виробництва, заслужених праців-
ників сільського господарства, начальників управлінь, голів та директорів 
колективних господарств, адже сюди з’їхалися з усіх сільськогосподарсь-
ких підприємств області кращі з кращих. 

Перед початком урочистостей у фойє Актової зали проходив огляд 
наукових досягнень Львівського національного аграрного університету, 
а також конкурс «Коровай – 2017». В окремих номінаціях були відзначені: 
«Новизна оформлення короваю» – Мостиський район, «Найоригіналь-
ніша презентація короваю» – Буський район, «Найбільший коровай» – 
Золочівський район. Всім управлінням агропромислового розвитку,  

які були учасниками конкурсу «Коровай – 2017», було оголошено подяки. Після завершення конкурсу короваї 
були передані в дитячі будинки-сиротинці, військовий госпіталь та військову частину.

В Актовій залі ЛНАУ урочистості розпочалися із хореографічної композиції «Хвала рукам, що пахнуть хлі-
бом», яку виконав Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник Заслужений працівник культури України 
Побєда Харісов, педагог-репетитор Вікторія Юрків). 

Продовження на с.2

Урочистості, присвячені 
Дню працівників сільського господарства
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Початок на с. 1
До слова запросили капелана ЛНАУ о. Івана Венг-

рина, який подякував працівникам села за їх нелегку
 повсякденну працю, а також відмовив молитву за 
Україну та всіх трудівників села.

З вітальною промовою до учасників святкового 
дійства звернувся голова Львівської обласної держав-
ної адміністрації Олег Михайлович Синютка. Він вис-
ловив щиру вдячність хліборобам, механізаторам, тва-
ринникам, організаторам агропромислового вироб-
ництва області за багаторічну сумлінну працю, високі 
досягнення у виробництві сільськогосподарської про-
дукції та з нагоди професійного свята – Дня праців-
ників сільського господарства. Почесними грамотами 
Львівської обласної державної адміністрації були наго-
роджені: І.П. Васильчак – директор ТзОВ «Львів» (Го-
родоцький район); О.І. Мазур – доярка ФГ «Еліт-Мілк» 
(Кам’янка-Бузький район); М.М. Паньковецька – 
зоотехнік ТзОВ «Прогрес-плюс» (Бродівський район); 
В.С. Ривак – головний агроном ПП «Агрофірма «Дзво-
ни» (Перемишлянський район); І.М. Устенний  – го-
ловний механік ТзОВ «Агропромислове підприємство 
«Львівське» (Пустомитівський район); М.Ф. Явод-
чак – директор ФГ «Джерельна криниця» (Миколаївсь-
кий район).

Перший заступник голови Львівської обласної ради 
Андрій Васильович Білоус також привітав аграріїв з 
їхнім професійним святом та вручив почесні грамоти 
за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у ви-
робництві сільськогосподарської продукції та з нагоди 
Дня працівників сільського господарства. Почесними 
грамотами Львівської обласної ради були нагород-
жені: М.І. Бабій – голова ФГ «Аркос» (Пустомитівський 
район); К.І. Енгель – головний зоотехнік Державного 
підприємства дослідного господарства «Радехівське» 
Інституту сільського господарства Карпатського регіо-
ну НААНУ; П.Я. Лелик – голова ФГ «Веселка-М» (Жов-
ківський район); М.Й. Кметик – Хащівський сільський 
голова (Турківський район); І.С. Шараневич – керівник 
ФГ «Сяйво-Стрий» (Стрийський район); М.П. Юрчук – 
ветлікар ТзОВ «Молочні ріки» (Бродівський район).

Присутні мали змогу отримали привітання від Ди-
ректора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації Н.С. Хмиз. 
Наталія Степанівна також вшанувала нелегку хлібо-
робську працю – Почесними грамотами були нагород-
жені: Л.С. Пастушок, голова сімейної ферми – за на-
рощування поголів’я та високі показники продуктив-
ності в молочному скотарстві; О.А. Габуда, директор 
ТзОВ «Карпатський Водограй» – за вагомий внесок у 
відтворення цінних і зникаючих видів осетрових риб; 
М.С. Каделяк, директор ТзОВ «Апогей Агро» – за висо-
ку врожайність зернових культур.

Зі святом працівників сільського господарства 
щиросердечно привітав Володимир Васильович Сні-
тинський – ректор ЛНАУ, академік НААНУ. Володи-

мир Васильович побажав працівникам галузі, викла-
дачам Львівського НАУ та усім присутнім в залі, щоб 
праця відданих землі трударів була належно поцінова-
ною. Ректор вручив грамоти Львівського національно-
го аграрного університету за вагомий внесок у розви-
ток агропромислового комплексу України та з нагоди 
Дня працівника сільського господарства кращим пред-
ставникам галузі, лідерам АПК, випускникам ЛНАУ. 
Зокрема були нагороджені: В.Г. Влох – д.с.-г.н., профе-
сор кафедри технологій у рослинництві Львівського 
національного аграрного університету; Й.С. Парубо-
чий – випускник Львівського національного аграрного 
університету, Герой Праці, Лідер АПК; П.П. Комар – ви-
пускник Львівського національного аграрного універ-
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ситету, Голова асоціації випускників ЛНАУ, Лідер АПК; 
Д.В. Мороз – випускник Львівського національного 
аграрного університету, Лідер АПК; П.Д. Завірюха – 
к.с.-г.н., професор, завідувач кафедри генетики, селекції 
та захисту рослин Львівського національного аграрно-
го університету; В.М. Боярчук – к.т.н., професор, пер-
ший проректор Львівського національного аграрного 
університету; М.І. Тарнавський – голова Львівської 
обласної організації профспілки працівників АПК; 
І.Й. Іващук – випускник Львівського національного 
аграрного університету, Лідер АПК.

Під кінець свого виступу Володимир Васильович 
сказав: «Велика подяка Вам за любов до землі, за напо-
легливість, вірність народним традиціям, терпіння і ви-

тримку. Хай не знають утоми Ваші руки і нехай надалі 
рясно колосяться щедрими врожаями Ваші ниви».

Свято було пронизане нотками щирості, добра, 
поваги і безмежної вдячності за невтомний труд, уро-
ки людяності, мудрість та життєвий досвід ветеранам 
аграрного сектора, які теж були присутні в залі.

До привітань працівникам сільського господарства 
долучилися колективи художньої самодіяльності ЛНАУ. 
Творчим дарунком Народної хорової капели «Джерела 
Розточчя» стала пісня «Україна є, Україна буде» (слова 
Зої Ружин, музика Ростислава Демчишина). Старший 
викладач кафедри будівельних конструкцій Сергій 
Нікіфоряк вразив гостей піснею «Два кольори». 

Свято звеселила пісня «Гуцулка Ксеня», яку зас-
півав Чоловічий вокальний ансамбль Народної хоро-
вої капели «Джерела Розточчя» під керівництвом Марії 
Мандзак. Марш «Симон Петлюра» та «Старовинний 
козачок» в обробці Степана Вуса виконав Народний 
ансамбль «Троїсті музики». Присутні аплодисментами 
подякували їм за чудове виконання пісень, майстер-
ність та професійність.

Глядачі гаряче аплодували Марті Павлів, студентці 
факультету агротехнологій і екології, яка виконала піс-
ню «Я піду в далекі гори» на слова і музику Володимира 
Івасюка.

Яскравими костюмами, щирими посмішками, за-
пальною енергетикою та майстерністю виконання усіх 
присутніх захопив танець «Дублянська полька» у вико-
нанні Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» (керів-
ник Заслужений працівник культури України Побєда 
Харісов, педагог-репетитор Вікторія Юрків). 

«Хай квітує Україна» – так називалася пісня на сло-
ва Ірини Зінковської, музику Олександра Кузьміча, яку 
виконала студентка економічного факультету Христи-
на Зозуля.

Родзинкою вечора став виступ Народної капели бан-
дуристів та Народної хорової капели викладачів та сту-
дентів ЛНАУ, які вже 50 років очолює Іван Федорович 
Качкевич. Дарунком для аграріїв стала пісня «Карі очі, 
чорні брови» у виконанні цих колективів, соліст – сту-
дент економічного факультету Михайло Іващенко.

Вокальний номер «Україна» виконала Христина Мо-
зуль, студентка факультету агротехнологій і екології.

Особливого колориту вечорові додав Народний ан-
самбль танцю «Первоцвіт», який виконав найкращий 
танець в Україні та світі – «Гопак». Глядачі неохоче від-
пускали ансамбль зі сцени, тому танцюристам довелося 
виступити «на біс».

Завершилися урочистості спільним виконанням гім-
ну Львівського національного агарного університету.

Шановні аграрії! Нехай Божа ласка зміцнює Вас у 
силі та здоров’ї, аби Ви і надалі плідно працювали для 
нашої незалежної Української держави. 

Антоніна Ковалів, 
директор Музею Степана Бандери
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Патріотичний захід «ЗУНР – важливий етап 
українського державотворення»

Перший день листопада 2017 року у Львівському 
НАУ розпочався у храмі святого рівноапостольного 
князя Володимира Великого Божественною літургією 
із поминальною панахидою. У спільній молитві викла-
дачі, студенти, співробітники університету віддали 
шану усім Героям, які боролися за волю України: Січо-
вим Стрільцям, воїнам УПА, Небесній Сотні, бійцям, 
що загинули в зоні АТО, а також пом’янули покійних 
працівників ЛНАУ, колишнього ректора ЛСІ М.Т. Гон-
чара.

Як свідомі українці і патріоти свого краю, ми не 
маємо права забувати сторінки історії становлен-
ня нашої державності. У Актовій залі ЛНАУ відбувся 

патріотичний захід, присвячений подіям 1 листопада 
1918 року у Львові від «Листопадового чину» до утво-
рення ЗУНР. Розпочався захід стрілецьким гімном «Ой 
у лузі червона калина» у виконанні Народної хорової 
капели «Джерела Розточчя».

У події героїчного минулого студенти та викладачі 
повернулися завдяки лекції та мультимедійній пре-
зентації на тему «ЗУНР – важливий етап українського 
державотворення», яку прочитав к.істор.наук, доцент 
кафедри українознавства І.В. Баран.

Спогадом про славне стрілецьке військо стали пісні, 
які майстерно виконали Народна хорова капела «Дже-
рела Розточчя» та Чоловічий вокальний ансамбль під 
керівництвом М. Мандзак. Кожного серця торкнулися 
пісні у виконанні Христини Зозулі – «Кленова балада», 
Марти Павлів – «Стрілецький романс». Історія прой-
шла перед глядачем у фото-презентації, рядках поезії 
Б. Стельмаха «Стрілецькі могили», в історичному екс-
курсі лекції.

Завершальним акордом патріотичного заходу ста-
ло спільне виконання духовного гімну «Боже, великий, 
єдиний», що є символом стійкої віри в Україну та надії 
на мир і спокій у нашій державі.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів

9 листопада 2017 р. з нагоди Дня української писем-
ності та мови у фойє головного корпусу Львівського 
НАУ відбувся флешмоб «Рідне слово в обороні держа-
ви», який організували кафедра українознавства та від-
діл з організації виховної роботи студентів.

Без мови ми не можемо створити сильної держа-
ви – такою була основна ідея заходу, який скликав 
студентство та викладачів університету. Линули 
слова поезії про силу рідної мови, що, за висловом 
Івана Огієнка, є найважливішою основою, на якій 
зростає духовно і культурно кожний народ.

Учасниками флешмобу стали творчі студенти: Ілля 
Малофій, Лілія Козак, Віталіна Трохимчук, Ольга Гри-

Рідне слово в обороні держави
цевич, Галина Побігушко, Віктор Аторвін (факультет 
будівництва та архітектури), Христина Хомин, Рокса-
на Столяр, Мар’яна Янко, Марія Турчак, Ірина Тимків 
(економічний факультет). До кожного серця доторк-
нулися пісні: «До українців» у виконанні Михайла 
Іващенка (Мев-71), «Пісня солов’їна» – Марти Пав-
лів (Еко-21), «Я з України» – Сергія Кисіля (Іт-11), 
«Україна» – Христини Мозуль (Аг-52). Христина 
Зозуля (Фін-31) виконала пісню «Мова єднання», яка 
стала влучним завершенням заходу.

Анжела Куза,
завідувач кафедри українознавства
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Увіковічили пам’ять про Небесну Сотню

21 листопада 2017 року вся Україна відзначала чет-
верту річницю Дня Гідності і Свободи та вшановува-
ла пам'ять Героїв Небесної Сотні. Львівський НАУ не 
залишився осторонь цієї важливої події. 

В Музеї Степана Бандери зібрався професорсь-
ко-викладацький склад, студенти-активісти та праців-
ники Львівського національного аграрного університе-
ту. Захід відбувся в Музеї не випадково, адже в свій час 
Степан Бандера також віддав своє життя за кращу долю 
України. 

Дійство розпочалося із Гімну України, опісля до 
студентів та усіх присутніх звернувся ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ В.В. Снітинський. У своєму слові Во-
лодимир Васильович згадав не лише про події Револю-
ції Гідності та розстріли на Майдані, але й наголосив 
на тому, що ми повинні пам’ятати про подвиг Небес-
ної Сотні, щоб не було соромно сьогодні перед їхньою 
пам’яттю, перед їхніми родинами за те, що діється в 
країні.

Також в рамках заходу у Музеї Степана Бандери було 
освячено пам’ятний стенд та прапор, переданий із зони 
бойових дій. На стенді зображені наші загиблі Герої, Ге-
рої Небесної сотні, які були людьми різного віку та про-
фесії, і які віддали своє життя за кращу долю України. 
Серед них наші земляки: мешканець Дублян Анатолій 
Жаловага та викладач Вишнянського коледжу ЛНАУ 
Володимир Жеребний.

Капелан університету о. Іван Венгрин та всі при-

сутні у молитві просили Господа захисту та миру для 
України і вічного спокою невинно убієнним Героям. 
Урочистість продовжилася вшануванням пам’яті Героїв 
України: хвилиною мовчання та виконанням гімну Не-
бесної сотні «Гей, пливе кача…».

Заступник голови ССО «Основа» Віктор Аторвін 
запалив свічу пам’яті, а Віра Проць, студентка факуль-
тету механіки та енергетики, зворушила присутніх вір-
шем «На пам’ятник Небесній Сотні». Незабутнім став 
виступ активіста Євромайдану, учасника АТО, студен-
та факультету будівництва та архітектури Ореста Рися. 

Директор Музею Степана Бандери Антоніна 
Ковалів зі словами вдячності звернулася до учасників 
дійства: «У цей день хочемо від усього серця подя-
кувати Героям, що воюють за наше світле майбутнє, 
та усім небайдужим людям, волонтерам, котрі допо-
магають нашим солдатам у зоні АТО. Маємо надію, що 
в найближчому часі неоголошена війна закінчиться і в 
Україні запанує мир».

Захід завершився духовним гімном України «Боже, 
великий, єдиний», що символізує віру у майбутнє 
України, яку оберігає Господь та Ангели – Герої Небес-
ної Сотні. Нашим обов’язком сьогодні є берегти пам'ять 
про них. 

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у не-
беса, але вони вічно житимуть в народній пам’яті, бо 
Герої не вмирають!

Інформаційний відділ
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Нові таланти Львівського національного аграрного університету – 2017
Кожного року у Львівському НАУ спалахують нові 

зірки – творчі, талановиті, обдаровані студенти-пер-
шокурсники. Цього року з нагоди Міжнародного Дня 
студента 14 листопада пройшов традиційний фести-
валь-конкурс «Нові таланти ЛНАУ – 2017», організова-
ний студентською самоврядною організацією «Основа»
та ППО студентів та аспірантів ЛНАУ. Усі п’ять 
факультетів представили цікаву конкурсну програму 
у різних номінаціях. Оцінювало виступи журі у складі: 
голови журі – Заслуженого артиста України, відомого 
співака Галичини Зеновія Гучка; членів журі: Степана 
Вуса – керівника Народного ансамблю «Троїсті музики»; 
Марії Мандзак – керівника Народної хорової капели 
«Джерела Розточчя»; Вікторії Юрків – балетмейстера На-
родного ансамблю танцю «Первоцвіт»; Побєди Харісова 
– Заслуженого працівника культури України, художньо-
го керівника Народного ансамблю танцю «Первоцвіт»; 
Оксани Качмар – керівника підрозділу з організації 
виховної роботи студентів ЛНАУ.

Переможцями у номінації «Театральний жанр» ста-
ли: І місце – театральний колектив факультету агро-
технологій і екології; ІІ місце – театральний колектив 
землевпорядного факультету; ІІІ місце – колектив 
економічного факультету. У номінації «Вокальний 
жанр» перемогли: І місце – Христина Очерхлевич (еко-
номічний факультет); ІІ місце – Тетяна Пономаренко 
(факультет агротехнологій і екології); ІІІ місце – Олег 
Стеців (землевпорядний факультет). У номінації «Во-
кально-інструментальний жанр»: І місце – ВІА фа-
культету агротехнологій і екології та Олександр Котяй; 
ІІ місце – Сергій Кисіль та Назар Костюк (факультет ме-
ханіки та енергетики), ІІІ місце – Владислав Коваль, Во-
лодимир Шумада (факультет механіки та енергетики). 
Переможниця у номінації «Інструментальна музика» –
Ярина Матвієнко (факультет будівництва та архітек-
тури); у номінації «Авторська пісня» – Андрій Коти-
шин (економічний факультет); у номінації «Авторсь-
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ка поезія» – Тарас Журавчик (факультет механіки та 
енергетики). Переможці у номінації «Хореографія»: 
І місце – Олег Качор та Соломія Сухорука (факуль-
тет  агротехнологій і екології) та ансамбль сучасно-
го танцю (землевпорядний факультет); ІІ місце – ан-
самбль сучасного танцю економічного факультету; 
ІІІ місце – Юлія Надорожняк та Валентин Микула 
(факультет будівництва та архітектури). Цікавим для 
глядача став «Оригінальний жанр», у якому І місце 
здобули Ярина Матвієнко і Анастасія Гербер (факуль-
тет будівництва та архітектури). У номінації «Кращий 
читець» – Валентин Козак (факультет будівництва та 
архітектури), Вікторія Богуславська (землевпорядний 
факультет), Євген Кубріхт (факультет механіки та енер-
гетики). Кращими ведучими обрано Юлію Гудзь (фа-
культет агротехнологій і екології) та Андрія Кульчиць-
кого (землевпорядний факультет). Подяками ректора 
ЛНАУ, академіка НААНУ В. В. Снітинського за чітку 
організацію та творчий виступ колективів факультетів 
було відзначено студентських деканів: Христину Яре-
му (факультет агротехнологій і екології); Лілію Козак 
(факультет будівництва та архітектури); Ярину Ов-
сяник (економічний факультет); Софію Смолярську 
(землевпорядний факультет); Богдана Малицького 
(факультет механіки та енергетики).

З Днем студента усіх присутніх творчо привітали 
Заслужений артист України Зеновій Гучок, капелан 
університету та ВІА «� e seventh sky», команда КВК 
«Нокдаун».

Щиро дякуємо організаторам фестивалю-конкурсу 
«Нові таланти ЛНАУ – 2017», а усім учасникам заходу 
бажаємо примножувати свої таланти, дарувати гляда-
чеві мистецтво та плекати красу свого внутрішнього 
світу.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів
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У рамках зміцнення двосторонніх зв’язків, обміну 
науковою і дидактичною інформацією та з метою розширення подаль-
шої співпраці у всіх царинах університетського життя у Львівському на-
ціональному аграрному університеті 15 листопада цього року з візитом 
побував професор університету штату Джорджія (США) Вейн Перротт, 
якого супроводжували представники посольства США в Україні, наукова 
та університетська спільнота.  Професор Вейн Перротт є знаним фахів-
цем у галузі біотехнології, генетики і геноміки рослин, тому його приїзд у 
Львівський НАУ став значною науковою і освітньою подією.

Попри насичену програму візиту, професор Вейн Перротт знайшов 
можливість зустрітися із науково-педагогічними працівниками, а головне – зі  студентами факультету агротех-
нологій і екології, та прочитати лекцію «ГМО: 21 рік поширення». У лекції професор показав історичний аспект 
створення генетично модифікованих рослин, зробив порівняння класичної гібридизації з генетичною трансфор-
мацією рослин, акцентував увагу на перевагах трансгенних сортів над сортами, які створені традиційними (кла-
сичними) методами селекції. Окрім цього, лектор детально відобразив 
напрямки сучасної генетичної модифікації рослин (стійкість до гербі-
цидів, стійкість до хвороб, до шкідників, посухостійкість, якість про-
дукції), показав динаміку поширення генетично модифікованих сільсь-
когосподарських культур у світі за останні роки. Викладена інформація 
була достатньо новою і свіжою. Враховуючи неоднозначне громадсь-
ко-суспільне, морально-етичне і релігійне сприйняття генетичної мо-
дифікації у світі, Європі і Україні, професору Вейну Перротту після 
прочитаної лекції було поставлено безліч питань. Найбільш активними, 
звісно, були студенти-агрономи, що ставили  лектору цікаві запитання 
англійською мовою без перекладачів. 

Згодом, під орудою декана факультету агротехнологій і екології доцента В.В. Бальковського та за участю 
науково-педагогічних працівників факультету відбулось подальше спілкування з професором Вейном Перроттом 
на круглому столі, на якому дискусія торкалася не лише вузьких проблем поширення і вирощування ГМ-рослин, 
але й значно ширших загальнобіологічних наукових та освітніх університетських питань.

Петро Завірюха,
завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин

Набуваємо нових знань, обмінюємося досвідом 

13 листопада 2017 року в Львівському національно-
му аграрному університеті відбулась зустріч із пред-
ставниками некомерційної громадської організації 
APOLLO e. V. (Асоціація із співробітництва в області 
сільського господарства, екології і розвитку села в 
Східній Європі) Софією Вімер, Крістіною Бенеке та То-
масом Вразе.

У рамках цього візиту обговорювалась можливість 
співпраці Львівського національного аграрного універ-
ситету з APOLLO e. V., яка полягає в організації 4-місяч-
ної практики на фермерських підприємствах Німеччини 
у відповідності до спеціальності для студентів нашого 
університету. 

Також делегація відвідала Виставковий зал стародруків та рідкісних видань НБ ЛНАУ. Марія Павлюх, к. н. із 
соц. комун., ознайомила гостей з історією Рільничої Школи (Академії) в Дублянах, а також із книжковими пам’ят-
ками, які збереглися як цінний спадок періоду ІІ половини ХІХ ст. Марія Василівна провела екскурсію за колек-
ціями, які наявні в експозиції Виставкового залу.

Наталія Стойко, 
в.о. завідувача кафедри туризму 

Зустріч із представниками некомерційної 
громадської організації APOLLO e. V
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10 листопада, у Всесвітній день науки у Львівсько-
му Будинку вчених відбулися урочисті заходи з наго-
ди вручення премій талановитим науковцям. Участь у 
заході взяли керівники Львівської обласної державної 
адміністрації, Західного наукового центру НАН України 
і МОН України.

Під час свого виступу голова Львівської обласної 
державної адміністрації Олег Синютка зазначив: «Сьо-
годні вами пишаються ваші батьки та родини. Ваш ста-
тус дає можливість відверто і сміливо дивитися в очі  
будь-якій аудиторії і вести дискусію. Дуже хотів би, щоб 
ви долучалися до роботи в органах державної влади та 
змогли застосувати здобуті знання, адже тут як ніде по-
трібні розумні і талановиті люди. Не залишайтесь лише 

з підручниками, з науковими статтями, ідіть до людей. Ви маєте з чим до них прийти й можете їх повести за собою. 
Бажаю успіхів, творчого злету, натхнення і перемог».

Опісля за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують 
високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, та з нагоди Всесвітнього дня науки відомим ученим і 
знаним фахівцям вручили 30 дипломів та премій, талановитим молодим ученим і спеціалістам – 120 дипломів та 
премій. Серед них четверо працівників нашого університету:

• д.е.н., в.о. професора, завідувач кафедри землеустрою Роман Михайлович Курильців;
• к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри тваринництва і кормовиробництва Мар’яна Ярославівна Іванків;
• к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри екології Наталя Ярославівна Лопотич;
• к.т.н, в.о. доцента кафедри автомобілів і тракторів Віктор Олександрович Дадак.

Віктор Дадак,
 в.о. доцента  кафедри автомобілів і тракторів

Викладачі університету 
відзначені преміями ЛОДА

28-30 листопада 2017 р. у Львові в приміщенні ВЦ «Південний-ЕКСПО» відбулася ІІ міжнародна агропромис-
лова виставка Euro-AGRO, на якій свою продукцію представили понад 50 вітчизняних і зарубіжних підприємств 
та організацій агропромислового комплексу. Партнером виставки є Львівський національний аграрний універси-
тет, працівники якого взяли активну участь у всіх основних її заходах.

Експозиція нашого університету була однією з найпопулярніших. Розміщена на ній інформація про основні 
наукові розробки, надавані освітні послуги викликала великий інтерес у представників аграрного бізнесу. Непід-
робне захоплення відвідувачів викликали творчі колективи нашого університету, які виступили з концертом на 
відкритті виставки та взяли участь у низці інших заходів.

30 листопада в рамках виставки відбувся День Львівського національного аграрного університету. Основною 
його подією стала конференція, роботу якої відкрив з презентацією доробку університету ректор ЛНАУ Володи-
мир Снітинський. На конференції вчені нашого універ-
ситету представили наукову продукцію, адресовану 
різним категоріям сільськогосподарських виробників, 
сільським територіальним громадам.

За активну участь у роботі виставки грамотами від-
значені працівники університету, серед яких – професо-
ри П.Д. Завірюха, Р.М. Курильців, А.В. Мазурак, доцен-
ти Б.І. Гулько, В.С. Борисюк, І.В. Дидів, С.В. Сиротюк, 
В.В. Шевчук, А.М. Тригуба, Г.В. Брик, Л.Б. Гнесь, ст. викл. 
Р.Б. Партика, керівник відділу з організації наукової 
роботи О.В. Качмар, художні колективи університету.

Ігор Яців,
 проректор з наукової роботи

ІІ міжнародна агропромислова виставка Euro-AGRO 
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У стінах ЛНАУ відбулася презентація 
монографії П.І. Гайдуцького

7 листопада о 12:00 годині Львівський НАУ відвідав 
відомий український аграрій та політичний діяч, ака-
демік НААНУ, доктор економічних наук, Заслужений 
діяч науки і техніки України, професор П.І. Гайдуць-
кий. Павло Гайдуцький являється автором понад 50 мо-
нографій, у тому числі більше 20 одноосібних, також 
він організував видання і чотириразове перевидання 
книги «Україна за роки незалежності».

Павло Іванович у стінах університету презентував 
свою нову працю – монографію «Незабуті реформи в 
Україні», у якій висвітлено стан, результати і проблеми 
здійснення економічних реформ в Україні за роки неза-
лежності. 

Про зацікавленість темою монографії свід-
чив ущерть заповнений зал вченої ради. На зустріч 
прийшли не лише фахівці з питань економіки, які 

співпрацювали з автором протягом багатьох років, а й просто викладачі, які хотіли послухати з уст автора про його 
нову книгу.

Гостя представив ректор Львівського національного аграрного університету, академік НААНУ, професор 
В.В. Снітинський. Володимир Васильович сказав: «Ця монографія є плідною працею, яка говорить про недоліки 
суспільства, і про те, в якому руслі рухатися далі».

Також на презентації виступали д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко та д.е.н., професор, 
викладач кафедри обліку та оподаткування І.Г. Костирко. У своєму виступі викладачі торкнулися тих питань, які 
висвітлені в монографії, та проаналізували роботу автора.

Павло Іванович поділився своїм баченням подій в країні й уявленням про майбутнє держави, а також розповів 
про свої творчі плани.

Ректор ЛНАУ висловив вдячність шанованому гостю та подарував університетські видання. В свою чергу 
П.І. Гайдуцький в подяку за співпрацю подарував примірники своєї книги ректору ЛНАУ В.В. Снітинському, 
бібліотеці ЛНАУ, деканам всіх факультетів, проректору з наукової роботи І.Б. Яціву, професорам Г.В. Черевку та 
І.Г. Костирку.

Інформаційний відділ

28 листопада 2017 року у ЛНАУ відбулася зустріч 
ректора університету Володимира Снітинського з пред-
ставниками Тюринзьської Агенції Європейських про-
грам: директором Агенції Ліліаною Грицишин та дипло-
мованим інженером Детлефом Рейтером.

Метою зустрічі було започаткування співпраці між 
нашими установами, яка б включала розробку та вико-
нання європейських освітніх проектів та організацію 
навчально-виробничих практик для студентів ЛНАУ 
у Німеччині. Обидві сторони підписали угоду, де були 
визначені основні напрями такої співпраці.

Представники німецької сторони зустрілися також 
зі студентами факультету агротехнологій і екології та 

розповіли їм про можливість проходження  практики на сільськогосподарських підприємствах Німеччини, а та-
кож про особливості дуальної освіти в Німеччині та можливість її здобуття для студентів ЛНАУ.

Обидві сторони підтвердили свою зацікавленість у подальшій співпраці, яка б включала взаємну участь у 
спільних проектах ЄС, стажування викладачів, обмін студентами та практики студентів.

Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків

Візит німецької делегації до ЛНАУ
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Фінальний матч «Кубка ректора»
9 листопада відбувся фінальний матч десятого, ювілейного «Кубка ректора». На стадіоні зустрілися збірні ко-

манди факультету агротехнологій і екології та економічного факультету. У першому таймі перевагою володіли 
економісти, яким вдалось забити два голи у ворота суперників. На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олек-
сандр Яворів (Мев-51), а подвоїв перевагу Микита Корчемкін (Фін-43). Після перерви гра вирівнялась, агрономи 
мобілізувались і створили декілька небезпечних моментів. Як наслідок, на 51-й хвилині після подачі кутового гол 
у ворота економістів забив Іван Зубик (Аг-41). 

Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:1 на 
користь збірної команди економічного факультету, яка у 
восьмий раз виборола Кубок ректора. 

Після закінчення матчу до учасників звернувся рек-
тор ЛНАУ, академік В.В. Снітинський, який привітав ко-
манди з хорошою грою, побажав успіхів у навчанні та 
спорті. Гравці команд-фіналістів отримали медалі від 
першого проректора ЛНАУ, професора В.М. Боярчука, а 
ректор університету нагородив переможців кубками та 
дипломами. 

Кафедра фізичного виховання дякує усім вболіваль-
никам, які прийшли на стадіон підтримати свої коман-
ди.

Андрій Шандор, 
завідувач кафедри фізичного виховання

22-23 листопада 2017 року збірна команда ЛНАУ з армспорту успіш-
но виступила на «Універсіаді Львівщини – 2017», яка проходила у спорт-
комплексі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 
командному заліку наша збірна посіла ІІІ місце серед вищих навчальних 
закладів Львівщини.

Переможцями і призерами з армреслінгу стали:
1. Ольга Ковач, І місце на ліву руку і ІІ місце на праву руку у ваговій 

категорії до 60 кг;
2. Марія Лесів, ІІІ місце на ліву руку у ваговій категорії 60+ кг;
3. Марія Горбаль, ІІІ місце на праву руку у ваговій категорії 60+ кг;
4. Орест Цюпик, ІІ місце на ліву руку і ІІ місце на праву руку у ваговій 

категорії до 55 кг;
5. Богдан Пушкарук, ІІІ місце на ліву руку у ваговій категорії до 55 кг;
6. Максим Телевка, ІІ місце на ліву руку і ІІІ місце на праву руку у ва-

говій категорії до 75 кг;
7. Богдан Панасюк, ІІ місце на ліву руку у ваговій категорії до 85 кг.

Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики

Вітаємо команду ЛНАУ з армреслінгу
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Спеціальності Предмети для участі в конкурсі
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

• Українська мова та література
• Математика
• Іноземна мова або географія

292 Міжнародні економічні відносини
• Українська мова та література
• Іноземна мова
• Математика або географія

101 Екологія
• Українська мова та література
• Біологія
• Хімія або географія

183 Технології захисту навколишнього середовища
• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або біологія

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
126 Інформаційні системи та технології

• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або іноземна мова

191 Архітектура та містобудування
• Українська мова та література
• Математика
• Творчий конкурс

192 Будівництво та цивільна інженерія
• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або іноземна мова

193 Геодезія та землеустрій
• Українська мова та література
• Математика
• Географія або історія України

201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство

• Українська мова та література
• Біологія
• Хімія або математика

242 Туризм
• Українська мова та література
• Іноземна мова
• Математика або географія

Умови вступу до університету
Прийом до ЛНАУ на всі освітні ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансуван-

ня навчання.
Прийом документів для навчання за денною та заочною формами за ступенем «Бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти проводиться з 12 липня.
Реєстрація електронних кабінетів вступників проводиться з 2 липня.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної освіти вступають до ЛНАУ для здобуття 

ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2016, 2017, 2018 років (результати іспитів, твор-
чих конкурсів) з трьох предметів, визначених переліком конкурсних предметів (крім оцінок з англійської, 
французької, німецької та іспанської мов, які приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 2018 року). Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на 
навчання, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмета складає не нижче 100.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра ЛНАУ приймає на другий (третій) курс (з 
нормативним терміном навчання) або на перший курс (за скороченим терміном навчан-
ня) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста.
Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань із врахуванням середнього бала 
додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі (в окремих випадках – в папе-
ровій). Вступники можуть подати до семи заяв на місце державного замовлення, але не більше, ніж з 
чотирьох спеціальностей.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник додає: копію документа, що посвідчує особу; копію 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється 
вступ, і копію додатка до нього; копію сертифіката ЗНО; 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; інші 
документи, якщо це викликано особливими умовами вступу.


