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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
4 жовтня в Україні відзначають свято Покрови 

Пресвятої Богородиці. Для Львівського національного 
аграрного університету це свято особливе по-своєму, 
адже 5 років тому саме на Покрову було освячено ново-
збудовану Церкву св. рівноапостольного князя Володи-
мира Великого. З нагоди храмового свята була складена 
святково-духовна програма.

12 жовтня о 18.00 годині до храму привезли мощі 
св. Івана Павла ІІ. Ця подія була знаковою для місцевих 
жителів, студентів та викладачів, адже не щодня можна 
приклонитися до такої святині. З нагоди зустрічі мощей 
відбулась Свята Літургія. Після Богослужіння о. Андрій 
Данилюк розповів про мощі та життя Іван Павла ІІ.

Наступного дня в переддень свята о 18.00 годині в 
церкві відслужили Велику Вечірню з Литією. Її своїм співом прикрасили брати-монахи ЧСВВ з смт. Брюховичі. О 
20.00 годині відбувся молебень до св. Івана Павла ІІ, після чого усі присутні мали нагоду послухати доповідь, яку 
підготував брат Богдан Садовський, студент ІФБУ. Він розповів про Кароля Войтилу та його життя на шляху до 
папства. Брат Михайло Морозовський, випускник ЛДС розказав про Івана Павла ІІ та його життя і діяльність як 
Папи Римського. В кінці всі відмовили вервицю за університет та добру долю України.

Храмове свято розпочалося 14 жовтня о 10.00 годині Утренею. Об 11.00 годині Божественну Літургію очолив 
протосинкел Сокальсько-Жовківської Єпархії УГКЦ о. Володимир Коткевич. На Богослужіння зібрався увесь 
професорсько-викладацький склад, студенти та місцеві жителі. Після молитви відбулось мирування, освячення 
води та благословення всіх учасників духовного дійства.

Важливим є той факт, що протягом цих трьох днів люди збагатилися духовно. Слухаючи розповіді про папу 
Івана Павла ІІ, присутні зрозуміли, наскільки важливим є для кожного від першого і до останнього подиху бути 
ревним християнином, тим більше в такий нелегкий для країни час. Кожен старався більше часу приділити для 
Бога та молитви і молився за Україну та припинення воєнних дій.

Щиро сподіваємось, що Господь вислухає всі молитви та зішле мир для нашої держави.
Антоніна Ковалів, директор музею Степана Бандери

Церкві св. рівноапостольного 
князя Володимира Великого – 5 років
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Слава і честь вам, борці за свободу,
Герої ідеї святої,
Славне лицарство, орли України,
Слава і честь Вам герої.
Ви чином геройським і словом гарячим
Усіх закликали до бою
Ми йдемо на поміч, на зміну, вам друзі,
Смерть катові! Слава героям!
14 жовтня 2014 року в актовому залі Львівського 
НАУ відбувся концерт патріотичної пісня «Душу й 
тіло ми положим за нашу свободу», присвячений усім 
національним героям – відомим і невідомим,  які по-
клали своє життя за волю України, за наше світле 
майбутнє. У День Покрови Пресвятої Богородиці ве-
лику шану пам’яті та поваги викладачі та студенти 
університету віддали українському козацтву, січовим 
стрільцям, воїнам УПА, учасникам  Революції Гідності 
– Небесній Сотні, бійцям АТО – усім тим, які не повер-
нулися, і тим, які сьогодні на передовій.

Прологом до концерту став Гімн Небесної Сотні 
«Гей плине кача» та «Чуєш, брате мій» у виконанні 
чоловічого складу Народного камерного хору «Бужани» 
(керівник Марія Мандзак), а далі глядачі мали змогу 
почути «Молитву до Богородиці», «Йшли селом парти-
зани» і стрілецький гімн «Ой, у лузі червона калина» у 
виконанні Народної хорової капели «Джерела Розточ-
чя» (художні керівники Марія Дребот і Марія Манд-
зак), патріотичну поезію,  яку читали студенти Віра 
Проць («На пам’ятник Небесній Сотні»), Іванна Клев-
чук  («Жінко, чому Ви плачете?») та Світлана Гаврило-
ва («Калина дозріє – додому вернусь»),  солоспів Ірини 
Макар («Мальви»), Мар’яни Збитковської («Подай руку 
Україні», «Стрілецький романс») та братів Дорошів («Я 
люблю Тебе, Ісусе»). «Марш Петлюри» та «Старовинний 
козачок» виконав Народний ансамбль «Троїсті музики» 
(керівник Степан Вус).
Прем’єрою заходу став виступ музичного гурту «Агро-
стар», учасника фестивалю туристично-патріотичної 
пісні «Бабине літо-2014». Народну пісню «Ой, чий то 
кінь стоїть», та сучасну композицію «Я люблю Україну 
свою» вони присвятили воїнам АТО.
Заключним акордом концерту патріотичної пісні було 
виконання гімну «Боже, великий, єдиний».
Складний час для України сьогодні. Проте ми живе-
мо, навчаємося, працюємо, творимо і, найголовніше, – 
віримо у майбутнє своєї держави. Наші думки, молит-
ву, віру ми зносимо до Бога, щоб захистив Україну від 
ворогів.

Оксана Качмар,
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи  студентів 

Свято патріотичної пісні 
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу»
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Гордістю ЛНАУ завжди була і є талановита, творча 
та обдарована молодь. Підтвердженням цього став фе-
стиваль-конкурс «Нові таланти університету – 2014», 
що проходив 23 жовтня. Традиційно учасниками цього 
фестивалю є студенти першого курсу усіх факультетів.

Цього року факультетські команди показали ви-
сокий мистецький рівень своїх виступів та чудову 
організацію з боку студентських деканів та заступників 
деканів факультетів з виховної роботи. Кожен виступ 
факультетів вразив глядачів патріотизмом та вірою 
молоді у майбутнє.

Слід визначити найкраще режисерське бачення та по-
будову виступів факультету будівництва та архітектури 
і факультету механіки та енергетики. Гран-прі фестива-
лю отримали Яна Крачковська у жанрі народної пісні та 
вокальний дівочий ансамбль економічного факультету.

У номінації «Кращий ведучий» переможцями 
стали: Іван Березницький (факультет будівництва 
та архітектури) та Іванна Клевчук  (факультет 
агротехнологій та екології), у номінації «Кращий 
вокаліст» дипломами лауреата нагороджено Яросла-
ва Бігуна, Лесю Волошин (факультет агротехнологій 
та екології), дует Василини та Василя Стецюків 
(економічний факультет), Івана Березницького (фа-

культет будівництва та архітектури).
У вокально-інструментальному жанрі нагородже-

но Вікторію Зоткіну та музичний колектив «Буд Арх», 
Максима Слабоногу за краще виконання авторської 
пісні (факультет будівництва та архітектури), вокально-
інструментальний гурт факультету механіки та енерге-
тики.

У номінації «Кращий читець» отримали перемогу 

Ірина Пастернак (землевпорядний факультет), Іванна 
Клевчук (факультет агротехнологій та екології).

У номінації «Інструментальний жанр» – гра на 
класичній гітарі – переміг Артем Поздняков (факультет 
механіки та енергетики). Серед театральних постановок 
переможцями стали театр-пантоміми економічного фа-
культету, команда КВН «Газелька» факультету механіки 
та енергетики, команда КВК «New-формат» факультету 
будівництва та архітектури.

Одним з найяскравіших у кількох жанрах був виступ 
талановитого студента факультету механіки та енерге-
тики Сергія Хамця, який отримав диплом лауреата І 
ступеня.

У жанрі хореографії перемогли танцювальний ан-
самбль економічного факультету, танцювальний ан-
самбль факультету механіки і енергетики, танцюваль-
ний ансамбль факультету будівництва та архітектури.

Усі учасники отримали Грамоти та Дипломи за 
творчість та активну участь у фестивалі-конкурсі «Нові 
таланти університету – 2014». Кращі номери наших 
переможців стануть окрасою Дня відкритих дверей та 
інших творчих заходів університету.

Журі конкурсу оголосило подяку усім командам 
та організаторам за творчу співпрацю зі студентами-
першокурсниками, креативність та винахідливість, а 
також побажало успіхів, перемог та злетів у навчанні і 
творчості.

Оксана Качмар,
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи  студентів 

Нові таланти ЛНАУ – 2014 
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8 жовтня 2014 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбувся студентський флеш-
моб під символічною назвою «Україна єдина, Україна 
понад усе!». Ця акція протесту проти загарбницької 
війни передається між навчальними закладами по 
всій Україні. Львівський НАУ підхопив звернення 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету. Гаслами студентства стали: «Якщо не ми, 
то хто змінить Україну?! Якщо не ми, то хто стане на її 
захист?! Україна понад усе!» Флешмоб поєднали з во-
лонтерською місією збору коштів на лікування учасни-
ка бойових дій, айдарівця, студента землевпорядного 
факультету Львівського НАУ – Василя Пелиша. Голова 
профспілки студентів і аспірантів Олег Андрушків у 
своєму зверненні закликав учасників акції, а також усі 
вищі навчальні заклади аграрної сфери України допо-
могти нашому студенту у придбанні протеза руки.

Основою флешмобу було спільне виконання Гімну 
України разом із Народною хоровою капелою «Джерела 
Розточчя». Танцювальна група студентів виконала та-
нець на майдані, що символізував єдність. А фінальне 
жовто-блакитне серце пульсувало разом із великим 
серцем України. Яскравими і незабутніми були кор-
дони України, які створили учасники у вишиванках. 
До спільної молитви за долю України закликав усіх 
присутніх капелан університету – отець Іван Венгрин.

Ведучий Святослав Чернило від імені студентства 
Львівського національного аграрного університету 
передав цю акцію Подільському державному аграрно-
технічному університету, Стрийському колед-
жу Львівського НАУ, Львівському національному 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Гжицького.

Слава Україні! Героям слава!
Оксана Качмар,

керівник підрозділу 
з організації виховної роботи  студентів 

Студентський флешмоб 
«Україна єдина. Україна понад усе!»
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13 жовтня 2014 року у ЛНАУ відбулася зустріч студентів ЛНАУ зі справжнім 
героєм України, учасником АТО, бійцем батальйону територіальної оборони 
«Айдар» –  студентом третього курсу землевпорядного факультету Василем 
Пелишем. 

Цей патріот України під час бойових дій під Луганськом  потрапив у по-
лон до сепаратистів, де втратив праву руку. Вирішальну роль у звільненні 
нашого бійця з полону відіграв меценат Володимир Степанович Дідух, який 
підтримує хлопця і досі. Студенти і викладачі ЛНАУ також не залишилися 
осторонь – 8 жовтня під час флешмобу «Україна єдина» волонтери зібрали 
кошти на лікування свого колеги. 

Спогади В. Пелиша про бойові дії на Сході країни викликали значну 
зацікавленість серед студентів і викладачів університету.

Олена Шелест, член профбюро землевпорядного факультету

Зустріч студентів з бійцем батальйону «Айдар» 

13 жовтня 2014 року у 
Львівському національному аграр-
ному університеті відбулася зустріч 
із командиром 4-ї роти батальйо-
ну «Дніпро-1» Володимиром Па-
расюком – активним учасником 
Євромайдану, який з перших днів 
Революції Гідності зарекомендував 
себе волелюбним, чесним та спра-
ведливим громадянином нашої дер-
жави.

Разом із Володимиром та його 
побратимами до університету при-
були представники ОБСЄ, завдан-
ням яких є моніторинг виборів на-
родних депутатів України.

Мета зустрічей Володими-
ра Парасюка зі студентами – 
поспілкуватися та поділитися вра-
женнями про події Майдану. Таких 
зустрічей громадський активіст і 
його команда провели вже майже 
280 по всій Україні.

Свій виступ Володимир розпо-
чав із невеликого представлення: 

коротко розповів про себе та своїх 
друзів, а далі перейшов до спогадів 
про жахливі та сповнені болем 
історії із зони АТО.

Хлопець розповів, що багато 
разів опинявся перед лицем смерті, 
але саме тоді, коли здавалося, що 
вона вже дуже близько, віра в Бога 
та молитви матері рятували його.

Студентів надзвичайно звору-
шили розповіді про те, як українські 
військові, серед яких був і наш гість, 
опинилися у полоні, де їх, легко 
одягнених, сепаратисти впродовж 
12 годин утримували на сирій землі, 
не давали їжі та води... Про це все 
важко навіть слухати, а більшість 
учасників АТО це пережили!

Оцінюючи настрій аудиторії, 
Володимир намагався жартува-
ти, розуміючи, очевидно, що жар-
ти – це те, що допомагає не впасти 
у відчай навіть у важкій ситуації, 
адже нам далі треба йти вперед і 
не зупинятися на шляху боротьби 

за Батьківщину. Також хлопець дав 
свою оцінку ситуації, що склалася в 
країні.

Учасники зустрічі мали змогу 
поставити запитання громадському 
діячеві та отримати на них відповіді.

На завершення Володимир Пара-
сюк подякував аудиторії за приємне 
та змістовне спілкування.

Олена Шелест, член профбюро 
землевпорядного факультету

Візит Володимира Парасюка 
до Львівського національного 

аграрного університету
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Академічна співпраця економічних факультетів 
ЛНАУ та Чеського сільськогосподарського університету 
в Празі триває вже багато років. Науковці обмінювались 
науковими досягненнями, навчальною літературою та 
дидактичними виданнями, брали участь у наукових 
конференціях, семінарах та дослідницьких проектах. 
Тепер співпраця наших університетів поширилась і на 
студентське середовище. Завдяки спільним зусиллям 
проф. Юрія Губені та його чеських колег – прорек-
тора з міжнародної співпраці проф. Міхаіла Лоштя-
ка та завідувача міжнародним відділом економічного 
факультету Властіміла Черного – розпочався проект 

«Допомога студентам з України». В перші дні жовтня, 
коли у європейських університетах розпочинається 
академічний рік, на навчання до Праги вирушила група 
українських студентів зі Львова та Києва. Студенти от-
римали стипендію для навчання в Празі впродовж од-
ного семестру.

Студентів яких тільки національностей не зустрінеш 

в аудиторіях Чеського сільськогосподарського 
університету! Іспанці, в'єтнамці, ірландці та німці до-
повнюють інтернаціональне середовище, в якому є не 
лише українці (а їх таки багато), але й росіяни, казахи, 
туркмени. Викладачами також будуть не лише чеські, 
але американські, британські чи шведські професори, 
а навчання повністю відбуватиметься англійською мо-
вою. Є чому і у кого повчитись!

Вже перші дні у Празі приємно вразили наших 
студентів. Сучасний університет із модерним навчаль-
ним забезпеченням, абсолютно нова та індивідуальна 
система організації навчального процесу, значна 
самостійність та самовідповідальність. Жодних нарад, 
зборів, нотацій. Студент практично сам формує свій 
навчальний план і розклад, він сам собі староста та 
куратор. Інформаційні технології охоплюють усі сто-
рони студентського життя: від побуту до складання 
іспитів. Цікаво і дещо по-іншому побудоване й життя 
академічного кампусу університету. Нові враження 
доповнює чарівна архітектура та культура Праги.

Під час ознайомлення з виробничо-економічним фа-
культетом його декан Мартін Пелікан запевнив, що ко-
лектив прагнутиме організувати навчання українських 
студентів у повній відповідності з європейськими 
принципами. Завідувач міжнародним відділом док-
тор Властіміл Черни, перейшовши на англійську мову, 
яка тепер стане для усіх мовою навчання, розповів 
про принципи організації навчального процесу, а 
його помічники Ян Гучко та Даніель Дєдіна допомогли 
зорієнтуватись у інформаційному середовищі навчаль-
ного процесу.

Залишається лише побажати усім нашим «чеським» 
студентам успіхів та приємних вражень.

Петро Оліщук, к.е.н., в.о. доцента

Економісти-аграрники навчаються у Празі 

Уже багато років триває плідна співпраця 
Львівського національного аграрного університету з 
Краківською рільничою академією. Вона передбачає 
стажування викладачів, видання спільних наукових 
публікацій, організацію закордонної практики тощо. 
Проте найяскравішим прикладом доброї співпраці є 
налагодження обміну студентами. Щороку 2–4 студен-
ти факультету механіки та енергетики проходять річне 
навчання на відділенні інженерії продукції Краківської 
рільничої академії. Не став винятком і 2014–2015  
навчальний рік. На запрошення польської сторони на 
річне навчання відбули студенти групи М-32 Борис 
Берко та Андрій Гринюк. 1 жовтня вони прибули до 
Польщі і розпочали навчання разом зі своїми польськи-
ми колегами. Побажаємо їх вдалого навчального року. 

Тарас Щур, к.т.н., в.о. доцента

Наші студенти розпочали навчання в Польщі
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8 листопада 2014 року у Львівському національному 
аграрному університеті було проведено День відкритих 
дверей з метою профорієнтаційної роботи та залу-
чення до навчання випускників загальноосвітніх на-
вчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІІ 
рівня акредитації. 1127 учасників прибули на це свя-
то із Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-
Франківської, Львівської областей. 

Урочиста зустріч з майбутніми студентами відбулася 
у актовому залі Львівського НАУ. З вітальним словом 
виступив ректор ЛНАУ, академік Національної академії 
аграрних наук України та Академії вищої школи 
України, професор, доктор біологічних наук Володимир 
Васильович Снітинський. Він ознайомив абітурієнтів 
із історією та досягненнями одного із найдавніших 
аграрних навчальних закладів України, навчальною, 
матеріально-технічною, науковою базами, напрямами 
підготовки. Ректор побажав випускникам шкіл успішно 
скласти ЗНО та вступити у Львівський НАУ.

Від студентства майбутніх колег привітав магістр 
факультету будівництва та архітектури, голова 
профспілкової організації студентів та аспірантів 
університету Олег Андрушків, який розповів про пере-
ваги навчання та проживання у студентському містечку, 
дозвілля, творчі та спортивні досягнення студентів.

Відповідальний секретар приймальної комісії О. В. 
Грицина ознайомила усіх присутніх з умовами вступу 
до ВНЗ України та правилами прийому до ЛНАУ.

Майбутніх студентів та усіх присутніх у акто-
вому залі зацікавив творчий дарунок від учасників 
художньої самодіяльності університету. Розпочала 
концертну програму Народна хорова капела «Джерела 
Розточчя» українськими народними піснями «Ой, му-
зику люблю дуже», «Горіла липка». Усі захоплено слу-
хали переможців цьогорічного фестивалю-конкурсу 

«Нові таланти ЛНАУ – 2014» студентку економічного 
факультету Яну Крачковську з автентичною народною 
піснею із Житомирщини «Перепілочка» та вокальний 
ансамбль економічного факультету з піснею «На нашій 
Україні». Жартівливу пісню «Коло млина» виконав 
чоловічий склад Народного камерного хору «Бужани». 
Народний ансамбль «Троїсті музики» подарував усім 
глядачам «Марш Симона Петлюри» та «Веселу польку».

Вокально-інструментальний гурт «Ледве-ледве», 
фіналіст чемпіонату-конкурсу музичного мистецтва се-
ред студентів вищих навчальних закладів Львова «Бит-
ва талантів»,  виступив з композицією «Обійми мене», 
яку присвятив усім героям боротьби за незалежність та 
цілісність України.

Додали святкового настрою та віри у майбутнє пісні 
«Тече вода» у виконанні студентки землевпорядного фа-
культету Мар’яни Збитковської та «З’єднаймось у вірі, 
українці» – асистента кафедри будівельних конструкцій 
Сергія Нікіфоряка. Концертна програма закінчилася 
виконанням гімну університету. 

Після концерту абітурієнти зустрілися з профе-
сорсько-викладацьким складом факультетів, ознайо-
милися із навчальними аудиторіями, лабораторіями, 
відвідали музеї С. Бандери та історії університету.

Львівський національний аграрний університет 
радо відчиняє двері усім, хто бажає тут навчатися. 

Оксана Качмар,
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи  студентів 

День відкритих дверей у Львівському НАУ
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«Університетські вісті» 
є обов’язковим.

В період з 30 вересня по 3 жовтня поточно-
го року делегація Львівського національного 
аграрного університету на чолі з ректором 
В. В. Снітинським відвідала Люблінський 
та Вроцлавський природничі університети 
(Польща), де взяла участь в заходах, присвя-
чених інавгурації нового 2014–2015 навчаль-
ного року.

В рамках цих заходів делегація нашого 
університету відвідала урочисте засідання у 
Люблінському природничому університеті.

За участі ректорів Люблінського при-
родничого університету, Люблінського 
католицького університету, Львівського 
національного аграрного університету 
відбувся круглий стіл, на якому були 
обговорені питання подальшого 
співробітництва між цими навчальними за-
кладами. В ході його проведення особливу 
увагу було звернуто на розширення обміну 
викладачами та студентами, створення і 
забезпечення умов для проведення закор-
донних практик студентів. З нагоди свята 
ректор Львівського НАУ В.В. Снітинський 
подарував Люблінському Природничому 

університету цінний подарунок.
Під час перебування у Вроцлавсько-

му природничому університеті делегація 
Львівського НАУ також взяла участь в 
урочистому засіданні. Крім цього, ректо-
ри цих університетів підписали договір 
про співпрацю на наступні 5 років, який 
передбачає проведення спільних на-
укових досліджень, публікації отрима-
них результатів в наукових збірниках 
університетів, видавничій діяльності, обміні 
викладачами і науковцями, проведенні 
спільних конференцій тощо. В рамках цієї 
зустрічі відбулись окремі перемовини з про-
ректором з міжнародних питань Вроцлавсь-
кого природничого університету Аліною 
Величко, які стосувалися видачі подвійних 

дипломів студентам, які навчаються на 
ОКР «Магістр». Під час зустрічі з директо-
ром природничо-технологічного інституту 
цього університету професором Адамом 
Фігелем були визначені заходи з проведення 
спільних наукових досліджень, пов’язаних з 
нетрадиційними та відновлюваними засоба-
ми енергії. 

Степан Ковалишин, декан
 факультету механіки та енергетики

Делегація ЛНАУ на відкритті 
нового навчального року 

в польських університетах


