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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
28 лютого 2018 року у Львівському національному аграрному університеті було проведено урочисте 

засідання Вченої ради ЛНАУ з нагоди випуску магістрів 2018 року. Ця подія зібрала понад 343 випуск-
ників, які поважно у магістерських мантіях заходили до актової зали під супровід маршів у виконанні 
Народного духового оркестру.

Вчена рада Львівського НАУ зайняла місце на сцені. На початку урочистого засідання прозвучав 
Державний Гімн України у виконанні Народної хорової капели «Джерела Розточчя».

Розпочав урочистості голова Вченої ради – ректор, академік Національної академії аграрних наук 
України та Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних наук Володимир Васильович 
Снітинський. У своїй промові ректор привітав магістрів-випускників 2018 року, які є гордістю нашого 
університету і продовжувачами славних традицій та наукових досягнень одного із найдавніших аграр-
них навчальних закладів України.

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. 

Продовження на с. 2

День випускника – 2018 
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Початок на с. 1
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 кращим студентам вручив керівник навчального 
відділу, доцент кафедри земельного кадастру Олег Ярославович 
Микула.

Найактивніші випускники університету – Ярина Овсяник  та 
Михайло Лизак (випускники  економічного факультету), Сергій 
Хамець та Віра Проць (випускники факультету механіки та енер-
гетики), Анастасія Барчук та Андрій Кріцький (випускники фа-
культету будівництва та архітектури), Ангеліна Здрок та Анас-
тасія Кам’янка (випускники факультету агротехнологій і еко-
логії), Олексій Кудриль та Ірина Макар-Коцюруба (випускники 
землевпорядного факультету) – теплими та зворушливими сло-
вами зі сцени подякували ректорові, ректоратові, своїм виклада-
чам, наставникам, батькам та одногрупникам за отримані знан-
ня, життєвий досвід і незабутні спогади про студентські роки.

Випускників університету благословив капелан університету 
отець Іван Венгрин, який побажав Божих ласк, миру і спокою в 
Україні. Після чого було виконано гімн «Боже, великий, єдиний».

Подарунком від великої університетської родини для випуск-
ників став святковий концерт за участю Народного ансамблю 
танцю «Первоцвіт»,  Народного ансамблю «Троїсті музики», 
Народної хорової капели «Джерела Розточчя» та чоловічого 
ансамблю Народної хорової капели «Джерела Розточчя», 
Христини Зозулі, Марти Павлів, Михайла Іващенка. Згадані 
колективи та виконавці подарували присутнім на святі запаль-
ні танці «Завірюха» та «Гопак», музичні композиції «Марш 
«Симон Петлюра», «Полька весела», а вокалісти – пісні «Де ти 
тепер…» на сл. Б. Палійчука, муз. І. Шамо, «Гуцулка Ксеня» муз. 
Я. Барнича, аранж. С. Целюха, «Перше кохання» на сл. О. Мороз, 
«Любов останньою ніколи не буває» на муз. М. Мозгового.

Завершився концерт Дня випускника спільною пам’ят-
ною фотографією, яка залишиться у літописній книзі ЛНАУ. 
Бажаємо випускникам злетів і перемог, успіхів у роботі та усіх 
починаннях. 

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів
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1 лютого 2018 року у Київському кооперативному 
інституті бізнесу і права відбувся ІІІ Всеукраїнський 
фестиваль «Студентська коляда – 2018», який скликав 
студентські творчі колективи вищих навчальних зак-
ладів України. Вже втретє фестиваль проводиться з 
ініціативи Київського кооперативного інституту біз-
несу і права та Київської Трьохсвятительської духов-
ної семінарії УГКЦ за сприяння Центру академічного 
душпастирства УГКЦ. «Студентську коляду – 2018» 
благословив Блаженніший Владика УГКЦ, Верховний 
архієпископ Святослав Шевчук. У своєму зверненні до 
молоді Блаженніший подякував студентським колекти-
вам за те, що плекають найбільший скарб нашого наро-
ду – українську коляду, яка нас об’єднує і є справжнім 
християнським катехизмом. Поважним гостем фести-
валю був римо-католицький архієпископ, ватикансь-
кий дипломат, Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо 
Ґуджеротті. Його Високопреосвященство назвав коляд-
ки і вертеп глибокою філософією українського народу. 

Цього року із різдвяними колядами і щедрівками, 
виставою «Маланка-наддністрянка» на фестивалі вже 
вдруге виступав Студентський театр «НаЙДИ» Цен-
тру академічного капеланства Львівського НАУ та во-
кальний ансамбль Народної хорової капели «Джерела 
Розточчя» ЛНАУ. Цікаво пригадати, що свою назву 
Студентський театр отримав минулого року після 
виступу на ІІ Всеукраїнському фестивалі «Студентсь-

Студентська коляда у Києві – 2018

ка коляда – 2017». Назва стала співзвучною із творчим 
пошуком, новими мистецько-християнськими ідеями, 
постійним рухом вперед.

Виступ колективів Львівського НАУ запам’ятався 
глядачеві оригінальністю постановки вистави, збере-
женням традиції свята Маланки, веселою грою акторів, 
красою колядок і щедрівок у виконанні  вокального 
ансамблю, яким диригувала керівник Марія Мандзак. 
Студентський театр «НаЙДИ» та вокальний ансамбль 
Народної хорової капели «Джерела Розточчя» були 
нагороджені Дипломом лауреата ІІІ Всеукраїнського 
фестивалю «Студентська коляда – 2018» за відрод-
ження, збереження і розвиток української культури, 
утвердження духовних та національних цінностей, 
поширення духовно-культурних надбань нації та за 
радісне ширення усьому українському люду світлої 
вістки про Різдво Христове. Приємною згадкою для 
студентів нашого університету залишиться відвіду-
вання Патріаршого собору Воскресіння Христового у 
м. Києві та нагода заспівати коляди і щедрівки у голов-
ному храмі УГКЦ. 

Гасло ІІІ Всеукраїнського фестивалю «Студентська 
коляда – 2018» «Справжнє Різдво у твоєму серці» увій-
шло у серце кожного учасника цього заходу і стало сим-
волом єднання студентської молоді України.

Ольга Химин, 
студентка факультету агротехнологій і екології
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«Різдво – це свято родини», – під таким гаслом у 
Львівському НАУ 15 лютого зібралася студентська мо-
лодь на «Різдвяні фестини з капеланством ЛНАУ», щоб 
попрощатися із колядою, провести зиму і йти назуст-
річ весні. У день духовного свята Стрітення Господ-
нього з ініціативи Центру академічного капеланства 
та підрозділу з організації виховної роботи студентів 
зібралися усі творчі колективи Львівського НАУ та Чер-
нівецького, Стрийського, Вишнянського, Екологічного, 
Золочівського, Горохівського коледжів ЛНАУ, щоб ра-
зом воздати славу народженому Христові через велич 
українських колядок, щедрівок, різдвяного вертепу, які 
є оберегом нашого народу, нашої пам’яті.

Прологом концерту стали коляди у виконанні чо-
ловічого ансамблю Народної хорової капели «Джерела 
Розточчя»: «Ой новина, новина», «В Різдвяну ніч». 

Відкрив фестиваль коляди ректор ЛНАУ, академік 
НААНУ В.В. Снітинський, який привітав усіх сту-
дентів та викладачів, а також гостей і творчі колективи 
коледжів ЛНАУ. Благословив студентську молодь ка-
пелан університету о. Іван Венгрин, який назвав ко-
ляду молитвою українського народу, джерелом філосо-
фії нації і побажав усім учасникам фестивалю творчо 
піднести коляду до самого неба.

Концертну програму розпочав Народний ансамбль 
танцю «Первоцвіт», який виконав хореографічну ком-

Різдвяні фестини з капеланством ЛНАУ

позицію «Завірюха» у постановці Заслуженого праців-
ника культури України Побєди Харісова. Незабутнім 
залишиться для глядача професійне виконання коля-
док та щедрівок Народною хоровою капелою «Джерела 
Розточчя» під керівництвом Марії Мандзак: «Гой пи-
талася княжа корона», «Дзвони б’ють, дзвони грають», 
«Бог ся рождає», «Народився Бог на сіні».

Виступ продовжив Студентський театр «НаЙДИ» 
Центру академічного капеланства театральною поста-
новкою «Маланка-наддністрянка» у супроводі вокаль-
ної групи Народної хорової капели «Джерела Розточчя», 
у виконанні якої прозвучали: «Щедрик», «Козацька ко-
ляда», «Маланка-наддністрянка», «Коляда-колядиця».

Народний ансамбль «Троїсті музики» виконав ко-
лядки «О свята Маріє» та «На рождество Христа» в 
обробці керівника колективу Степана Вуса. Завершили 
виступ студент економічного факультету Михайло Іва-
щенко піснею «А в Україні Різдво» та студентка факуль-
тету агротехнологій і екології Марта Павлів колядою 
«Чи знаєш, Маріє».

Цікавим для усіх став виступ студентів Стрийського 
коледжу, які подарували глядачеві «Різдвяний вертеп» 
у постановці художнього керівника Оксани Берездець-
кої, коляду «Різдвяну» у виконанні студента Ярослава 
Демківа та коляду «Тиха ніч» у виконанні викладачів 
Оксани Берездецької та Наталі Шабан.

Від Золочівського коледжу було представлено коля-
ду «Спи, Ісусе, спи» (виконала студентка коледжу Ва-
силина Крушельницька) та «В’язанку щедрівок рідного 
краю» в обробці Ірини Весни, яку виконали викладачі 
коледжу.

Вокальний ансамбль Горохівського коледжу під 
керівництвом заступника директора з виховної роботи 
Світлани Білик подарував глядачеві колядки «Добрий 
вечір, люди!», «Дзвінко дзвони дзвонять» та різдвяні 
віншування.

Студентський колектив Вишнянського коледжу ви-
конав колядку «Ми прийшли до тебе, пане господарю» 
та щедрівку «Ой сивая тая зозуленька» у музичному 
супроводі керівника Валерія Шеперляка.
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14 лютого 2018 року у приміщенні читального залу бібліотеки відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», 
яку вже котрий рік поспіль організовує Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів ЛНАУ. 
Силами мірялись студенти Львівського національного аграрного університету різних факультетів. У змаганнях 
взяли участь десять команд. 

Суддівська колегія складалась із: керівника підрозділу з організації виховної роботи Оксани Качмар, 
капелана університету о. Івана Венгрина, керівника інформаційного відділу Ірини Фостяк, голови Первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів Олега Андрушківа, голови ССО «Основа» Сергія Хамця, 
заступника декана з виховної роботи факультету будівництва та архітектури Олени Дерпак, заступника голови 
Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Яни Борщ.

Гра була приурочена року охорони культурної спадщини України, тому студенти обрали тему «Культурна 
спадщина західного регіону України».

Учасники демонстрували загальну ерудицію, миттєву концентрацію думок, вміння логічно мислити і працю-
вати в команді. Пошуки відповідей на цікаві питання дали можливість проявити і випробувати власний інтелект, 
увагу, зосередженість. Організатори заходу підготували цікаві запитання, серед яких курйозні та складні, але 
з ними учасники команд успішно впорались. Змагання за призові місця були насиченими та запеклими, всі 
учасники боролися до останнього, однак у загальному підсумку було визначено кращих. 

Отож, переможні сходинки інтелектуальної гри посіли команди:
1 місце – команда «Адвалор» (економічний факультет);
2 місце – команда «Максимум» (факультет будівництва та архітектури);

3 місце – команда «Strong brain» (землевпорядний факультет).
Варто зазначити, що команда «Адвалор» здобула перемогу вчетвер-

те, і знову отримала перехідну статуетку «Сови».
Також команди-переможці були нагороджені грамотами, медаля-

ми та солодкими дарунками.
Вітаємо усіх учасників інтелектуального конкурсу та бажаємо но-

вих перемог та звершень у пізнанні цікавого та невідомого.
Антоніна Ковалів, 

директор Музею Степана Бандери

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»

Вокальний ансамбль Екологічного коледжу під керів-
ництвом Тараса Кицака мистецьки виконав колядки 
«Наш Ісус, мале дитя…» (українська народна колядка, 
музична обробка І. Федишин), «Щедрий вечір, добрий 
вечір…» (українська народна колядка, музична обробка 
Б. Сегіна), «Ой у кирниці на Йорданиці…» (українська 
стародавня колядка).

Концерт завершився спільною фінальною піснею 
«Родинна коляда» та побажанням радості, добра, миру і 
щастя в кожній родині, у кожному навчальному закладі.

 

Центр академічного капеланства 
Львівського національного аграрного університету
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З 1 січня по 5 січня 2018 року студентський театр 
«НаЙДИ» центру академічного капеланства ЛНАУ у 
складі талановитих учасників художньої самодіяльності 
університету Ольги Химин, Христини Зозулі, Галини 
Фединишин, Олега Черчовича, Віктора Аторвіна, Іллі 
Малофія, Олексія Качмара, Миколи Петричка, Сергія 
Хамця, Василя Дороша, а також капелана університету 
о. Івана Венгрина та керівника підрозділу з організації 
виховної роботи студентів Оксани Качмар із Різдвяною 
виставою «Маланка-наддністрянка» та колядами по-
бували у Донецькій області в зоні бойових дій АТО в 
районі міст Костянтинівки, Авдіївки, Дружківки. Сту-
денти привезли бійцям радісну звістку про народ-
ження Христа і подарували веселі хвилини новоріч-
но-різдвяної вистави, що нагадала їм про затишок до-
машньої оселі, родинне тепло, велику любов та повагу 
перед важливою і відповідальною місією – захистом 
України від російського окупанта. Щедрим дарунком 
стали не лише коляда, вистава, віншування у вико-
нанні студентів, але і смачна кутя та усі смаколики, що 
подаються до Святої вечері і Різдвяних свят, пригото-
вані господинями «Батальйону відважних жінок», який 
очолює Ганна Гулій і в який входять багато працівниць 
нашого університету, а також такі потрібні продукти 
як часник, цибуля, яблука та інші овочі та фрукти, ви-
рощені нашими колегами – овочівниками університету.

До цієї благодійної акції доклалися студенти і викла-
дачі Стрийського коледжу ЛНАУ, який очолює ди-
ректор Ігор Рінило, що теж був в команді волонтерів 
Львівського НАУ на Сході.

Студенти Львівського НАУ виступили перед бій-
цями Національної армії різних частин і блокпостів, 
привітали їх із прийдешніми святами і побажали миру 
та спокою в Україні та щоб Господь оберігав їхнє жит-
тя кожну хвилину. Запам’ятався також виступ перед 
дітьми в Дитячій школі мистецтв міста Костянтинівки. 
Спільна коляда, привітання, відвідини музею історії 
цього міста теж назавжди залишаться у пам’яті наших  
студентів.

Зустріч на Сході з воїнами Української армії, во-
лонтерська акція, спілкування та спільна молитва із 

Радість Різдва на Сході

військовим капеланом та настоятелем храму св. Мико-
лая УГКЦ м. Костянтинівки стали дуже повчальними 
та потрібними для усієї творчої команди волонтерів 
ЛНАУ. Ми висловлюємо щиру подяку ректору ЛНАУ 
Володимиру Снітинському, адміністрації, викладачам, 
працівникам і студентам Львівського НАУ, усьому ко-
лективу Стрийського коледжу ЛНАУ, які доклалися до 
доброї і важливої справи, бо принесли мужнім захис-
никам України на Сході радість Різдва, а також за дієву 
підтримку та допомогу у наданні транспорту та супро-
воду голові Львівської обласної партійної організації 
ВО «Батьківщина» Михайлу Цимбалюку та представ-
никові цієї організації, волонтеру Василю Чорному, 
«Батальйону відважних жінок» м. Дублян за приго-
товані різдвяні страви. 

Нехай через добрі справи волонтерів, студентів, 
меценатів свято Різдва запанує у серці кожного воїна, 
який захищає рідну землю та дарує мир для кожного з 
нас.

Олексій Качмар, 
студент факультету агротехнологій і екології
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21 лютого 2018 року у Львівському НАУ відбулося 
студентське віче «Вшанування Героїв Небесної Сотні». 
На цей захід зібралася вся університетська громада, 
щоб віддати шану Героям Небесної Сотні та невинно 
убієнним за волю і незалежність України, запалити 
свічку пам’яті у наших серцях, бо саме в ці дні лютого 
обірвалося життя Героїв, що стали Небесною Сотнею 
ангелів. Ми не маємо права їх забути, не маємо права 
зрадити тих, хто віддав життя у боротьбі за Україну від 
московського окупанта під час неоголошеної війни. 

Розпочалося віче Гімном України у виконанні Народ-
ної хорової капели «Джерела Розточчя». Ведуча зачита-
ла імена Героїв Небесної Сотні, і усі присутні пом’янули 
їх хвилиною мовчання. Кожного серця торкнувся гімн 
Небесної Сотні «Гей, плине кача», який виконав чолові-
чий ансамбль хорової капели. 

Віче відкрив ректор ЛНАУ, академік НААНУ Воло-
димир Васильович Снітинський. У своєму зверненні 
до студентської молоді Володимир Васильович провів 
екскурс у складні в історії України періоди боротьби 
за волю і незалежність, згадавши національних героїв 
та провідників нації. Проте важким випробуванням, 
яке торкнулося сучасності, стали події Революції Гід-
ності, Євромайдану, загибелі Героїв Небесної Сотні та 
багатьох бійців під час неоголошеної війни з московсь-
ким окупантом. Ректор згадав імена Героїв, які безпосе-
редньо пов’язані з нашим університетом: Володимира 
Жеребного, випускника ЛНАУ, викладача Вишнянсь-
кого коледжу ЛНАУ; Володимира Тупія, працівника 
Вишнянського коледжу ЛНАУ; Анатолія Жаловаги, 
жителя м. Дублян; загиблих під час війни випускників 
нашого університету Андрія Карабіновича (землевпо-
рядний факультет) та Павла Калиновського (факультет 
будівництва та архітектури). Володимир Васильович 
закликав молодь бути гідною подвигу Героїв Небесної 
Сотні, не зрадити пам’яті про них. 

Від студентської молоді виступив заступник голо-
ви ССО «Основа» Віктор Аторвін, який наголосив на 
важливості особистої громадянської позиції кожного 

Студентське віче 
«Вшанування Героїв Небесної Сотні»

студента, оскільки кожен несе відповідальність за свою 
країну і не може бути байдужим до сучасних подій. 

Студенти-активісти університету Лілія Козак, Софія 
Смолярська, Богдан Малицький, Роман Таратула по-
клали квіти на могилу Героя України жителя м. Дублян 
Анатолія Жаловаги та до меморіальної дошки Небесної 
Сотні.

Поезії, прочитані ведучою Оксаною Качмар та пісня 
«Мамо, не плач» у виконанні Марти Павлів не залиши-
ли нікого байдужим до спільного горя – втрати синів 
України.

Символом пам’яті стала поминальна панахида за 
Героями Небесної Сотні та усіма невинно убієнни-
ми під час війни, яку відправив капелан університету 
о. Іван Венгрин. «Ми повинні вірити у перемогу, 
молитися щиро за всіх загиблих, просити Бога заступ-
ництва для українського народу», – ці слова о. Івана і 
духовний гімн «Боже, великий, єдиний» стали завер-
шенням студентського віча.

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у не-
беса, але вони житимуть у народній пам’яті, бо «Герої 
не вмирають».

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів
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16-18 лютого 2018 року у Львівській загаль-
ноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 97 пройшли 
змагання на кубок Львівської області з важкої 
атлетики пам’яті видатних тренерів та спортс-
менів Львівщини.

Вітаємо студентів ЛНАУ – срібних призерів 
змагань:

• Юлію Людвік (гр. Мо-42) – ІІ місце у ваго-
вій категорії до 53 кг;

• Олену Маковецьку (гр. Арх-31) – ІІ місце у 
ваговій категорії до 63 кг;

• Павла Закашевського (гр. Ен-51) – ІІ місце 
у ваговій категорії до 105 кг.

Варто також відзначити, що Павло Зака-
шевський у боротьбі з учасником ХХХІ Літніх 
Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Володи-
миром Гозою показав пристойний результат: 171 кг у ривку, 200 – у поштовху і 271 – у сумі 
двоборства.

Непогані результати показали також інші спортсмени нашого університету:
• Василь Калапач (гр. Св-51) – ІV місце у ваговій категорії до 77 кг;
• Дмитро Ковальчук (гр. Мо-11) – IV місце у ваговій категорії до 85 кг;
• Марія Лесів (гр. Ен-11) – V місце у ваговій категорії до 69 кг;
• Володимир Карбованик (гр. Зв-22сп) – ІХ місце у ваговій категорії до 69 кг.
Вітаємо наших спортсменів і бажаємо їм нових спортивних успіхів!

Вітаємо

27 лютого 2018 року завершилися змагання з баскетболу серед збірних команд факуль-
тетів ЛНАУ. Перемогу відсвяткувала команда факультету будівництва та архітектури. Друге 
місце посіла команда факультету агротехнологій і екології. Далі місця розподілилися наступ-
ним чином: землевпорядний факультет, економічний факультет, факультет механіки та енер-
гетики.

27 січня 2018 р. у Спортивному комплексі 
техніко-економічного коледжу НУ «Львівська 
політехніка» (м. Львів) проходив Чемпіонат 
Львівської області з армспорту – 2018. 

Вітаємо студента факультету будівництва 
та архітектури Максима Телевку (Буд-21) з пе-
ремогою серед юніорів (1997 р.н. та молодших) 
на ліву руку у ваговій категорії 75 кг, а також 
студента факультету механіки та енергети-
ки Богдана Панасюка (гр. Маш-11) – срібного 
призера на ліву руку у ваговій категорії 80+ кг.

Кафедра фізичного виховання


