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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ

31 січня 2020 року глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) на запро-
шення ректора ЛНАУ, академіка НААНУ Володимира Снітинського відвідав Львівський національний аграр-
ний університет. Це надзвичайно важлива і знакова подія для колективу ЛНАУ та усієї громади Української 
греко-католицької церкви.

Блаженнішого Святослава зустріли з піднесенням представники духовенства, ректор, проректори, декани, 
студенти перед головним корпусом ЛНАУ. Студенти вручили йому хліб-сіль. Опісля відбулося ознайомлення 
Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука з університетом. Почесний гість також відвідав Музей історії 
Львівського національного аграрного університету та Музей Степана Бандери.

В заповненій вщерть актовій залі головного корпусу на главу УГКЦ очікували професорсько-викладацький 
склад, працівники університету, студенти та громада міста.

Урочиста академія з нагоди вручення главі УГКЦ диплома Doctor Honoris Causa ЛНАУ розпочалася молит-
вами «Будь ім’я Господнє» та «Отче наш» у виконанні Народної хорової капели викладачів ЛНАУ та Народної 
хорової капели студентів ЛНАУ «Джерела Розточчя».

Представив Верховного Архиєпископа Києво-Галицького ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир 
Васильович Снітинський.

Продовження на с. 2

Блаженніший Святослав 
став почесним доктором Львівського НАУ
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Початок на с. 1
«Враховуючи значний внесок у розбудову Української греко-католицької церкви, розвиток української духов-

ної освіти і науки, виховання студентської молоді та сприяння розвитку Львівського національного аграрного 
університету, Вчена рада ЛНАУ 14 січня 2020 року ухвалила присвоїти почесне звання Doctor Honoris Causa главі 
Української греко-католицької церкви, Верховному Архиєпископові Києво-Галицькому, докторові богослів’я, 
Блаженнішому Святославу Шевчуку», – оголосив Володимир Васильович Снітинський.

Ректор університету висловив слова вдячності шановному гостю і вручив диплом Doctor Honoris Causa. 
Приємним дарунком для Блаженнішого Святослава став букет квітів та мантія, які йому вручили студенти ЛНАУ. 
Ректор університету на добру згадку подарував главі УГКЦ  перше в Україні видання «Кобзаря» українською та 
польською мовами, яке вийшло у світ завдяки співпраці ЛНАУ та Люблінського католицького університету Івана 
Павла ІІ.

Зустріч, незважаючи на величезну кількість людей, відбувалася в урочистій і водночас дуже родинній атмос-
фері. Святослав Шевчук наголосив, що не очікував отримати таку високу нагороду та закликав усіх до розмови.

У своєму слові до присутніх Блаженніший Святослав висловив слова глибокої вдячності за таку відзнаку. 
«Сьогодні передусім Церква-мучениця отримує таке високе звання, а не я. Саме Українській греко-католицькій 
церкві, яка є душею українського народу та українського світу, я присвячую цей докторат. Крім того, я хочу його 
присвятити своєму великому попередникові – праведному митрополиту Андреєві Шептицькому», – наголосив 
архиєрей. На його думку, митрополит Андрей Шептицький доклав чимало зусиль до плекання культури земле-
робства у нашому народі.

У своїй промові він нагадав про звернення церкви щодо земельної реформи в Україні, у якому ідеться про те, 
що земля є даром Божим для усіх і має бути її справедливий розподіл, також згадав про екологічні виклики.

«Я хочу запросити вашу інституцію до співпраці з церквою, – наприкінці запропонував промовець, – співпра-
ця може бути на багатьох різних рівнях: академічному, педагогічному, на рівні обміну досвідом та інформацією, а 
також чутливістю, яку має наша глобальна церква».
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Предстоятель УГКЦ подарував студентам ікону Ма-
тері Божої, яка зберігатиметься у храмі Святого Рів-
ноапостольного князя Володимира Великого. Маємо 
надію, що ця святиня буде допомагати молодим людям 
здобувати якісні знання та долати спокуси сучасно-
го світу, і, коли перед ними постане вибір, вони його  
робитимуть з допомогою Матері Божої в контексті  
науки Блаженнішого Святослава, пам’ятаючи, що  
земля – це Божий дар.

Із вітальним словом до учасників урочистої академії 
також звернувся владика Михаїл Колтун, єпископ Со-
кальсько-Жовківський.

Щирим дарунком для гостей нашого закладу стали 
духовні та патріотичні твори у виконанні творчих ко-

лективів ЛНАУ – Народної хорової капели викладачів університету (керівник – Василь Солонецький) та Народної 
хорової капели студентів «Джерела Розточчя» (керівник – Христина Венгрин).

Шквал оплесків викликало бездоганне виконання Юрієм Перогом «Ave Maria» на музику Франца Шуберта.
Михайло Іващенко та Микола Тетюк додали особливого колориту заходу, виконавши арію Андрія «Владико 

неба і землі» з опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського та гімн «Panis Angelicus». Глядачів 
та гостей приємно вразила манера виконання пісень, майстерність і професійність виконавців.  Також Микола 
Тетюк прекрасно виконав різдвяний гімн «Adeste fideles» на слова і музику Джона Френсіса Вейда.

Доповнив святковий концерт гурт «Ladies’ TRIO», який виконав пісню «Hallelujah» на слова Марти Якобчук, 
музику Леонарда Коена. Родзинкою вечора стала пісня «Галичина», яку виконали студенти та аспіранти ЛНАУ 
Христина Пустовит, Михайло Іващенко, Дмитро Ковальчук та Сергій Кисіль. На завершення святкового концерту 
Народна хорова капела викладачів ЛНАУ, Народна хорова капела студентів ЛНАУ «Джерела Розточчя» та всі при-
сутні заспівали духовний гімн «Боже великий, єдиний». Опісля предстоятель УГКЦ залишив слова подяки у книзі 
відгуків почесних гостей ЛНАУ та побував у студентському храмі Святого Рівноапостольного князя Володимира 
Великого.

Висловлюємо щиру подяку предстоятелю УГКЦ за візит до Львівського НАУ, за добре пастирське слово, за мо-
литви та архиєрейське благословення. Для нас є великою честю, що глава Української греко-католицької церкви 
Блаженніший Святослав прийняв диплом Doctor Honoris Causa Львівського національного аграрного університе-
ту. Цей день увійшов в історію ЛНАУ, а слова науки Блаженнішого Святослава Шевчука та уділене благословення 
укріпили нас в прагненні наполегливо та чесно працювати для рідної землі, виховуючи справжнього українського  
господаря, який берегтиме її від екологічного лиха, щоби передати неушкодженою та плідною для прийдешніх 
поколінь.

Антоніна Ковалів, директор Музею Степана Бандери
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Конференція трудового колективу ЛНАУ

Вітаємо ректора ЛНАУ з присвоєнням  
Державної премії України  
в галузі науки і техніки

14 січня 2020 року у Львівському НАУ відбулась 
Конференція трудового колективу, на порядок денний 
якої було винесено наступні питання:

- звіт ректора ЛНАУ щодо виконання умов контрак-
ту з Міністерством освіти і науки України за 2019 рік;

- затвердження «Стратегії розвитку Львівського 
національного аграрного університету на 2020–2025 
роки»;

- довибори до складу Вченої ради університету;
- різне.
Ректор університету  Володимир Васильович 

Снітинський презентував основні результати за всіма 
напрямами діяльності університету у 2019 році.

Зокрема у доповіді було детально проаналізовано 
формування контингенту студентів, успішність сту-
дентів та відвідування занять, дотримання ліцензійних 
умов, навчально-методичне та кадрове забезпечення 
освітнього процесу, підготовку наукових кадрів через 
аспірантуру та докторантуру, результати діяльності  
Наукового товариства студентів, аспірантів, док- 
торантів та молодих вчених, фінансово-господарську 

діяльність ЛНАУ, виховну роботу, а також діяльність 
коледжів, які входять у структуру університету.

Особливу увагу Володимир Васильович акцентував 
на забезпеченні якості освітнього процесу та розвитку 
наукової діяльності відповідно до вимог Концепції ре-
формування вищої освіти в Україні. Також було окрес-
лено основні завдання на 2020 рік. 

Звіт ректора був схвалений Конференцією трудово-
го колективу, а робота ректора визнана задовільною.

Також на Конференції було затверджено «Стратегію 
розвитку Львівського національного аграрного універ-
ситету на 2020–2025 роки».

Ще одним питанням порядку денного було дообран-
ня до Вченої ради університету, яке здійснювалось 
шляхом таємного голосування, за результатами якого  
Ю.В. Дубневич був обраний членом Вченої ради ЛНАУ.

Конференція трудового колективу також розглянула 
питання щодо висунення працівників університету для 
присвоєння почесних звань.

 Ірина Федів,  
головний вчений секретар

Згідно з Указом Президента України №4/2020 «Про присудження  
Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року» ректору  
Львівського національного аграрного університету, заслуженому діячу  
науки і техніки України, академіку Української академії аграрних наук, дійс- 
ному члену Академії вищої школи України, члену Нью-Йоркської ака-
демії наук, доктору біологічних наук, академіку НААНУ В.В. Снітинському  
присвоєно премію за роботу «Створення нових мінеральних сполук і  
поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та  
ветеринарній медицині».

Щиро вітаємо Володимира Васильовича з високою нагородою і бажаємо йому 
нових наукових здобутків!

Професорсько-викладацький  склад,  
працівники та студенти ЛНАУ



5січень-лютий 2020

25 лютого 2020 року відбулося створення та пер-
ше засідання Комісії з організації університетських та  
суспільних заходів.

Ця комісія була створена з ініціативи та за підтримки 
ректора ЛНАУ, академіка НААНУ Володимира Васильо-
вича Снітинського.

Метою створення комісії є координація  
діяльності структурних підрозділів Львівсько-
го національного аграрного університету, що зай- 
маються реалізацією молодіжної політики, виховно-
го процесу, студентської наукової роботи та активі-
зації участі молоді у громадсько-суспільному житті 
Львівського національного аграрного університету.  
Було введено в дію Положення про порядок діяльності Комісії з організації університетських та суспільних за-
ходів.

Головою комісії одноголосно було обрано Юрія Володимировича Дубневича, заступником голови комісії – Ро-
мана Андрійовича Шмига, секретарем – Антоніну Василівну Ковалів.

Володимир Васильович Снітинський дав цінні рекомендації щодо подальшої діяльності комісії та побажав 
успіхів у реалізації завдань та планів.

На засіданні було промоніторено визначні дати та події в житті ЛНАУ та України загалом, а також внесено 
пропозиції щодо проведення культурно-виховних, просвітницьких та інших заходів в університеті на березень.

Антоніна Ковалів,  
директор Музею Степана Бандери

Створення Комісії з організації  
університетських та суспільних заходів

Знання, які рятують життя
17 лютого 2020 року з ініціативи ректора університету Володимира Васильовича Снітинського на базі Львівсь-

кого національного аграрного університету для викладачів та працівників університету відбувся теоретико-прак-
тичний майстер-клас із надання першої невідкладної домедичної допомоги відповідно до стандартів та рекомен-
дацій European resuscitation council guidelines 2015 та наказу Міністерства охорони здоров’я №398.

Майстер-клас провів фахівець-інструктор курсів першої невідкладної  домедичної допомоги «САВ» Орест Гор-
чак. 

Учасники семінару переглянули ряд цікавих відеоуроків, ознайомилися з рекомендаціями стосовно надання 
першої невідкладної допомоги у різних станах потерпілого і закріпили пройдене на практиці з манекенами.

Окрема подяка керівнику курсів першої домедичної допомоги «САВ» Василю Кашубі за організацію навчання.
Роман Шмиг, 

голова первинної профспілкової організації працівників ЛНАУ
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17 грудня 2019 року працівники інформаційного 
відділу та капелан Львівського національного аграрно-
го університету відправили одяг, іграшки та солодощі у 
притулок для мам-безхатченків з малюками, що знахо-
диться у м. Чернівцях.

А також було витрачено частину зібраних працівни-
ками та студентами ЛНАУ коштів на покупку ковдри, 
подушки, постелі та рушничків для маленької Варвари 
з м. Києва. Дівчинка просила втілити її лист в реаль-
ність, адже живуть вони з мамою бідно. Тому дякуємо 
всім небайдужим за допомогу.

Благодійна діяльність Львівського           національного аграрного університету

17 грудня 2019 року представники Львівського на-
ціонального аграрного університету напередодні каз-
кового та сповненого очікування Дня святого Миколая 
відвідали Притулок для дітей служби у справах дітей 
Львівської обласної державної адміністрації.

Щиро дякуємо ректору та працівникам університе-
ту за подарунки від Святого Миколая та свято, яке Ви 
створили малечі.

Окрема подяка керівнику притулку Світлані  
Петрівні Гаврилюк за материнську турботу та пік- 
лування про дітей з непростою дитячою долею.

З нагоди наближення Дня Святого Миколая Львівсь-
кий національний аграрний університет організував 
благодійну акцію «Стань помічником Миколая», аби 
подарувати маленький окраєць щастя дітям, які його 
так потребують. Скриньки для пожертв були розташо-
вані у деканатах всіх факультетів, гуртожитках та у фоє 
головного корпусу.

Вдалося зібрати  одяг і взуття, іграшки, книги, со-
лодощі та канцтовари, різні розвивальні ігри. Було  
закуплено крупи, чай, олію, фрукти та інші продукти 
харчування, засоби особистої гігієни, побутову хімію, 
мийні засоби, памперси, пеленки і багато іншого.

18 грудня 2019 року представники Львівського на-
ціонального аграрного університету у складі керівника 
інформаційного відділу Ірини Фостяк, капелана Івана 
Венгрина та старшого викладача кафедри іноземних 
мов Оксани Куцин відвідали Роздільський дитячий бу-
динок-інтернат, у якому проживають діти-сироти, діти 
з порушенням розумового розвитку, позбавлені бать-
ківського піклування, з малозабезпечених сімей і сімей 
у складних життєвих обставинах.

Святий Миколай не оминає жодну дитину, бо у ньо-
го є безліч помічників. Такими помічниками стали сту-
денти, викладачі та працівники університету.

«Побачити щастя в очах дитини – що може бути важ-
ливішим? Тому ми старалися подарувати дітям крихту 
тепла та ніжності, якої їм так не вистачає. Не будьмо 
байдужими! Дітям потрібна наша турбота і піклуван-
ня. До акції долучилися різні люди, тому дякуємо кож-

ному за спільну працю і допомогу», – розповіла Ірина  
Фостяк, керівник інформаційного відділу.

Для ЛНАУ поїздки в дитячі будинки та сиротинці 
стали вже звичною справою, яка, однак, вимагає кро-
піткої підготовки. Систематично різні факультети зби-
рають охочих, які б хотіли не просто віднести необхід-
ні для вихованців речі, але й побути з ними упродовж 
декількох годин, подарувати свій час. Щороку студенти 
та профспілка університету здійснюють ряд поїздок до 
різних закладів, де на них з нетерпінням чекають. Це і 
сиротинці, і будинки для самотніх.

Висловлюємо величезну вдячність і щиру подяку 
всім, хто долучився до акції, хто не залишився осто-
ронь і допоміг у здійсненні дитячої мрії. Ваша допомо- 
га – це неоціненний внесок у розвиток благодійності і 
відчутна підтримка для знедолених і нужденних. Дя-
куємо всім та кожному окремо, миру Вам та людського 
щастя.
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Нещодавно працівники ЛНАУ та студенти Центру 
академічного капеланства побували у Комунальному 
закладі Львівської обласної ради «Будинок дитини №1 
для дітей з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки». Місці, яке найбільше потре-
бує уваги та турботи й сповнене щирих дитячих емоцій  
і надій.

Будинок дитини – лікувально-профілактичний  
заклад, де постійно живуть, виховуються, навчають-
ся та лікуються діти до 3-х, діти інваліди до 4-х років 
з різних соціальних груп та із різним станом здоров’я. 
Для вихованців закладу було організовано театральне 
дійство «Свято Миколая», щоб вони повною мірою від-
чули турботу та увагу від дорослих.

Діти мали змогу побачити Миколая та отримати від 
нього смачний медовий пряник ручної роботи та фрук-
ти. Напередодні 200 пряників подарував приватний 
підприємець Володимир Бойчук (ТМ «Зерновита»), за 
що ми йому вельми вдячні.

Дітлахи були в захваті, проводячи цей вечір разом 
із Миколаєм, співали «Ой, хто, хто Миколая любить» 
та розповідали вірші. Працівники закладу вислови-

Благодійна діяльність Львівського           національного аграрного університету

26 грудня 2019 року представники хору Львівського 
національного аграрного університету відвідали буди-
нок сімейного типу у м. Дубляни, зокрема сім’ю Наталії 
Ярош. В ході візиту представники хору передали пода-
руночки від Святого Миколая для діточок цієї сім’ї.

Організація цього візиту, звичайно, не була б мож-
ливою без самого хору, учасники якого кілька днів до 
того, зокрема 21 грудня, колядували у різних струк-
турних підрозділах ЛНАУ та отримали за свою ко-
ляду винагороду від  ректора університету, першого 
проректора, проректора з наукової роботи, проректо-
ра з адміністративно-соціальних питань, директорки  
навчально-наукового інституту заочної та після- 
дипломної освіти, начальниці відділу кадрів та деканів 
усіх факультетів Львівського національного аграрного 
університету. Особливу подяку висловлюємо ректо-
ру Володимиру Васильовичу Снітинському, який зіні- 
ціював процес відновлення хору ЛНАУ. А ще варто 
згадати, що хор складається зі студентів та викладачів 
ЛНАУ, які представляють усі факультети.

Висловлюємо також подяку пані Наталі та її діточ-
кам за гарний прийом колядників, за гарні віршики та 
співаночки. Дякуємо усім вам – тим, хто у цей день при-
ділив свій час добрій справі.

ли щиру подяку керівнику інформаційного відділу  
І. Фостяк, капелану о. Івану Венгрину, директору Музею 
Степана Бандери А. Ковалів та студентам-активістам за 
допомогу та добре серце.

Дітки не чекають якихось особливих подарунків, їм 
потрібна лише увага та турбота. У кожного з них своя 
важка історія життя та з певної причини немає батьків, 
а це дуже важко переноситься у цьому віці. Вони мають 
велику потребу відкрити комусь своє серце та чекають 
доброї поради й підтримки.

16 грудня 2019 року в рамках Загальноукраїнської 
благодійної акції «Миколай для самотніх. Вони чека-
ють...» працівники та студенти Львівського національ-
ного аграрного університету в черговий раз передали 
зібрані необхідні речі у Монастироцький психоневро-
логічний інтернат.

Щиро дякуємо всім за участь та милосердну  
допомогу.

Особлива подяка голові профспілки Роману Шмигу 
та керівнику інформаційному відділу Ірині Фостяк. 

Інформаційний відділ
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20 лютого 2020 року біля пам’ятника Степану Бандері відбулося віче 
та поминальна панахида, присвячені вшануванню подвигу учасників 
Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні.

До всіх присутніх звернувся ректор Львівського національного 
аграрного університету Володимир Снітинський: «Ми зібралися сьо-
годні біля пам’ятника Степану Бандері, який для усіх українських бор-
ців за волю став символом незламності духу, його чин та ідея вихова-
ли покоління українців, які не бояться диких орд зі сходу, бо для них  
Україна – понад усе».

Отець Іван Венгрин зазначив: «Сьогодні наші молитви присвячені 
душам загиблих на Майдані під час Революції Гідності. Ціною свого 
життя ці патріоти довели, що наш український дух є незламним, а на-
род – нескореним».

Під час віча звучали пісні у виконанні Михайла Іващенка та зведе-
ного хору викладачів і студентів ЛНАУ, а також відбулося покладання 
квітів до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та Героя України, жи-
теля м. Дублян Анатолія Жаловаги.

Пам’ятаймо Героїв Небесної Сотні й усіх, хто віддав свої життя під 
час Революції Гідності й під час військового протистояння на Сході на-
шої країни, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 
людини, європейське майбутнє України. Їхній подвиг надихатиме не 
одне покоління!

Віче, присвячене пам’яті Героїв Небесної Сотні

Напередодні християнського свята Стрітення Гос- 
поднього інформаційний відділ та Центр академіч- 
ного капеланства Львівського національного аграр- 
ного університету провели у Музеї Степана Бандери 
майстер-клас із виготовлення та декорування Стрі- 
тенської свічки. Адже Стрітенська свічка – головний 
атрибут цього свята. Вважається, що це не просто су-
венір, а сильний оберіг, захисник від стихійних лих, 
помічник при недугах. Головна її сила – у щирій мо-
литві. І тоді, як вважають віруючі люди, вона приносить 
мир і спокій у наші душі при життєвих негараздах.

На початку Антоніна Ковалів розповіла учасникам 
майстер-класу про методику виготовлення свічки, спо-
соби та стилі декорування, наголосивши на тому, що 

справжня Стрітенська свічка виготовляється з чистого бджолиного воску (вощини)  і декорується, як правило, 
натуральними матеріалами.

Отець Іван Венгрин розповів про історію виникнення Стрітенської свічки, її християнську символіку, про силу 
стрітенського вогню та пов’язані з ним вірування.

Приємний запах вощини в поєднанні з терпкістю лаванди наповнив Музей Степана Бандери, і всі взялися до 

Стрітенська свічка власноруч
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19 лютого 2020 року у Науковій бібліотеці Львівсько-
го НАУ відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 
на тему «Життя та діяльність Андрея Шептицького – 
провідника української нації».

У вступному слові голова Первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів ЛНАУ Богдан Гнатів 
привітав усіх учасників і побажав успіхів, гострої дум-
ки та злагодженості у командних змаганнях. 

Кожен факультет представив по дві команди. Молоді 
інтелектуали відзначилися екстравагантними назвами 
команд і нестандартним підходом до вирішення пи-
тань. Гру оцінювало вимогливе журі у складі: керівника 
інформаційного відділу університету Ірини Фостяк, ка-
пелана університету отця Івана Венгрина, голови ППО 
студентів та аспірантів Богдана Гнатіва, завідувача ка-
федри менеджменту імені Євгена Храпливого Юрія 
Дубневича.

Інтелектуальна гра цього року була дуже напруже-
ною, дискусійною. Особливо цікавими були запитання 
від членів журі, завдяки яким було виявлено різносто-

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», присвячена 
життю і діяльності  Андрея Шептицького 

ронні знання студентів.
Цьогорічними переможцями стали: 
І місце – команда «Мудрики» економічного факуль-

тету; 
ІІ місце – команда факультету агротехнологій і еко-

логії «Ефект колібрі»; 
ІІІ місце – команда «БудАрх» факультету будів- 

ництва та архітектури. 
Усі команди за активну гру були відзначені грамо-

тами. Переможцям було вручено символ гри «Що? Де? 
Коли?» – Мудру Сову, грамоти та солодкі подарунки.

Інтелектуальна гра підтвердила те, що студенти на-
шого університету ознайомлені з життям та діяльністю 
митрополита Андрея Шептицького, багато працюють 
над своїм інтелектуальним рівнем, цікавляться життям 
та діяльністю відомих українців і не залишаються осто-
ронь усіх важливих подій, які відбуваються сьогодні.

Яна Борщ, заступник голови  
Первинної профспілкової організації

 студентів та аспірантів ЛНАУ

роботи. Студенти продемонстрували цікаві авторські ідеї у виборі форми та декору Стрітенських свічок. Кожен 
учасник майстер-класу оригінально задекорував свою свічку, яку вже у суботу, у день свята Стрітення Господньо-
го, поніс до церкви на освячення.

Нехай ця свічка нагадує про запалений у кожному з нас вогник Божої благодаті, і стане символом миру і спо-
кою в наших домівках і наших душах.

Антоніна Ковалів,
 директор Музею Степана Бандери
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28 лютого 2020 р. у нашому університеті відбу-
лась Урочиста академія з нагоди випуску студентів  
ОС «Магістр».

Свято розпочав відкриттям урочистої Вченої ради 
ректор університету, академік НААНУ Володимир 
Васильович Снітинський. Пролунав Державний гімн 
України у виконанні Народного хору викладачів та сту-
дентів ЛНАУ.

Звертаючись до випускників, Володимир Васильо-
вич сказав, що їхнє навчання та становлення як майбут-
ніх фахівців відбулось у надзвичайно складний період 
у житті нашої молодої держави, коли на Сході України 
вже упродовж шести років йде війна, яку розв’язала 
країна-агресор. Тому голова Вченої ради університе-
ту запропонував хвилиною мовчання вшанувати всіх 
українських воїнів, які загинули, захищаючи тери-
торіальну цілісність нашої держави. Цьогорічні випуск-
ники, на переконання ректора університету, стануть 
гідними продовжувачами традицій рідної Альма-матер 
та будуть її гідно представляти у найважливіших сфе-
рах аграрної галузі, яка відіграє  надзвичайно важливу 
роль в економіці усієї країни. Особливий акцент Воло-
димир Васильович зробив на тому, що майбутнє дер-
жави залежить від молодих людей, тому він закликав 
випускників йти у політику, щоби робити свою країну 
кращою.

Наказ про випуск студентів ОС «Магістр» оголо-
сив перший проректор ЛНАУ професор Віталій Ме-
фодійович Боярчук, після чого пролунав студентський 
гімн «Гаудеамус» у виконанні Народної хорової капели 
«Джерела Розточчя». 

Враховуючи успіхи у навчальній, науково-дослідній, 
культурно-масовій роботі, активну участь у худож-
ніх колективах ЛНАУ, спорті та громадському житті 
університету, кращих випускників було нагороджено 
грамотами ЛНАУ, які їм вручив ректор університету, 
академік НААНУ В.В. Снітинський. Наказ щодо наго-
родження випускників ОС «Магістр» оголосила голов-
ний учений секретар Ірина Михайлівна Федів.

Слова вдячності за отримані високі знання та чудові 
студентські роки, можливість реалізувати себе у най-
різноманітніших напрямах – науці, творчості, спорті – 

Урочиста академія з нагоди           випуску студентів ОС «Магістр»
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Урочиста академія з нагоди           випуску студентів ОС «Магістр»
лунали на адресу Альма-матер, ректора університету, 
улюблених викладачів з уст випускників-магістрів 2020 
року: Ковач Ольги (факультет агротехнологій і еколо-
гії), Аліни Зварко (економічний факультет), Дмитра 
Мельника (факультет механіки та енергетики), Лілії 
Козак (факультет будівництва та архітектури), Ірини 
Юзвяк (землевпорядний факультет). 

Другою частиною урочистості став святковий кон-
церт, який для цьогорічних випускників та усіх при-
сутніх у залі подарували художні колективи нашого  
навчального закладу. Розпочав концерт чоловічий  
склад Народної хорової капели «Джерела Розточчя», 
який заспівав українську народну пісню  «Світи міся-
ченьку» в обробці Петра Чоловського (художній керів-
ник колективу – Христина Венгрин). «Повстанське  
танго» на слова Ольги Ільків майстерно виконали 
Христина Мозуль та Михайло Іващенко. Пісню «Тече 
вода…» на слова Юрія Рибчинського подарувала своїм 
старшим колегам Христина Пустовит. Пісня «Hello» 
проникливо зазвучала у виконанні Юлії Петрик  
та Дмитра Ковальчука. Запальний «Студентський  
рок-н-рол» виконав Народний ансамбль танцю ЛНАУ 
«Первоцвіт» (художній керівник – Ольга Вихопень). 
Музична композиція «I feel good» (музика Джеймса 
Брауна, аранжування Джоні Вінсона) пролунала у ви-
конанні Народного духового оркестру ЛНАУ (худож-
ній керівник – Марта Кузик). 

Концерт завершився низкою патріотичних 
творів: пісню «Човен» на слова та музику Святос-
лава Вакарчука виконав Дмитро Ковальчук; пісню 
«Україно» (музика Фелікса Луцького, слова Світла-
ни Галінкіної та Фелікса Луцького) виконала Хрис- 
тина Мозуль. Завершальним акордом свята стала 
пісня «Галичина» (музика Ігоря Яснюка, слова На-
талії Папроцької), яку виконали Михайло Іващенко,  
Дмитро Ковальчук, Сергій Кисіль та випускник фа-
культету агротехнологій і екології Микола Петричко.

Долучаючись до усіх привітань, які пролунали на 
адресу наших випускників, щиро зичимо їм успіхів та 
щасливої долі! 

Анжела Куза, керівник відділу 
з організації виховної роботи студентів
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16 лютого 2020 року на базі спеціалізованого 
спортивного залу важкої атлетики спортивного 
клубу «Епіцентр» відбулися спортивні змаган-
ня на Кубок Львівської області з важкої атле-
тики пам’яті видатних тренерів та спортсменів.

У змаганнях брали участь вихованці 
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олім-
пійського резерву, спортивних клубів, спор-
тивних клубів навчальних закладів та фізкуль-
турно-спортивних товариств у вікових групах 

U17, U20, +U20.
Спортсмени змагалися у ривку та поштовху штанги за чинними правилами Федерації 

важкої атлетики України.
Серед студентів ЛНАУ переможцями та призерами стали:
- Дмитро Ковальчук (група МО-32, економічний факультет) – І місце у ваговій категорії 

до 89 кг;
- Андрій Крушельницький (група ЗВ-22СП, землевпорядний факультет) – ІІ місце у ва-

говій категорії до 96 кг;
- Святослав Федоришин (група ЗВ-22СП, землевпорядний факультет) – IV місце у ва-

говій категорії до 67 кг.
Вітаємо спортсменів та тренерський склад кафедри фізичного виховання.

3-4 лютого 2020 року в м. Суми відбувся Чем-
піонат України з семиборства.

Володимир Андрощук, студент І курсу фа-
культету агротехнологій і екології (група АГ-12) 
став Чемпіоном України з семиборства з сумою 
4788 очок:

* з бігу на 60 метрів показав результат 7,56 с;
* у стрибку в довжину – 6,38 м;
* штовхнув ядро на 13,88 м;
* в стрибках у висоту з розбігу подолав висо-

ту 1,8 м;
* в бігу на 60 метрів з бар’єрами показав ре-

зультат 8,72 с;
* в стрибках із жердиною переміг із результа-

том 4,4 м;
* з бігу на дистанцію 1000 метрів показав результат 3,04 хв.

Спортивні досягнення студентів ЛНАУ

15-16 лютого 2020 року на спортивній базі Львівського 
училища архітектури та дизайну №64 проходили спортивні 
змагання Чемпіонату Львівської області з армспорту у віко-
вих групах U18, U21 та +U21.

Студент V курсу факультету механіки та енергетики На-
зар Ковальчук (група Ен-51) у спортивних змаганнях з арм-
спорту на праву руку у віковій групі  +U21 виборов ІІ місце 
у ваговій категорії 70 кг.

Вітаємо студента та бажаємо йому успіхів на Чемпіонаті 
України.

Кафедра фізичного виховання


