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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
25 квітня 2018 року у Львівському НАУ відбулося велике феєричне свято краси «Міс та Містер – 2018», 

організоване Первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів університету. Цей захід об’єднав 
п’ять прекрасних учасниць, неперевершених красунь, та п’ять мужніх, сильних учасників, які представили свої 
факультети: Влад Коваль та Марія Лесів (факультет механіки та енергетики); Аліна Клеха та Дмитро Коваль-
чук (економічний факультет); Юлія Гузик та Микола Петричко (факультет агротехнологій і екології); Соломія 
Шафранська та Валентин Козак (факультет будівництва та архітектури); Христина Томашевська і Андрій Куль-
чицький (землевпорядний факультет).

Оцінювало конкурсантів компетентне і незалежне журі: Альбіна Сотникова – голова журі, Заслужена ар-
тистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, доцент ка-
федри театрознавства та акторської майстерності; капелан університету о. Іван Венгрин; Роман Файний – ве-
дучий, шоумен та разом з тим власник салону краси «Manhattan»; Мар’яна Войтович – власниця студії краси 
«Б’юті-Зона»; Михайло Бучковський – соліст групи «Шосте чуття»; Дмитро Гоян – чемпіон третього сезону Ліги 
Сміху; Зеновій Гучок – відомий львівський співак, композитор, Заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Учасники пройшли складні випробування, оскільки усі етапи конкурсу вимагали чимало зусиль, зосеред-
ження, повної віддачі та хвилювання. Проте вони намагалися якнайкраще показати свої цікаві та змістовні 
номери і вразити своїми виступами вимогливе журі та глядача. 

Продовження на с. 2

Міс та Містер ЛНАУ – 2018
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Початок на с. 1
Першим конкурсом було «Представлення», завдяки 

якому ми познайомилися з учасниками ближче. Усіх 
присутніх у залі вразив конкурс «Талант», де конкур-
санти продемонстрували те, що вони вміють найкраще: 
музичні композиції, хореографічні номери, вокальні 
виступи, малюнок. «Український вихід», «Вальс», вихід 
«У стилі Ретро» стали особливими та романтичними, 
оскільки учасники відкрили свої почуття та емоції у ней-
мовірних постановках відомих хореографів. На конкур-
сі під назвою «Вечірній вихід» глядачі немов побували на 
справжнісінькому світському балу. Конкурсанти 
були прекрасні у своїх легких сукнях та костюмах,  
продемонстрували витонченість ходи та вміння носити 
найвишуканіше вбрання. Особливо хвилювалися учас-
ники під час інтелектуального конкурсу, але і тут наші 
конкурсанти довели, що вони не тільки вродливі, але й 
розумні, винахідливі, креативні, дотепні та оригінальні. 

Титул «Міс ЛНАУ – 2018» отримала Соломія 
Шафранська (факультет будівництва та архітектури), 
«Містером ЛНАУ – 2018» став Дмитро Ковальчук (еко-
номічний факультет). «Віце-міс ЛНАУ – 2018» – Юлія 
Гузик, а «Віце-містер ЛНАУ – 2018» – Валентин Козак. 
Звання «Містер глядацьких симпатій» отримав Мико-
ла Петричко, «Міс глядацьких симпатій» – Аліна Клеха, 
«Міс і Містер Ексклюзив» – Марія Лесів та Андрій Куль-
чицький, «Міс та Містер Талант» – Аліна Клеха та Ва-
лентин Козак, «Міс та Містер Елегантність» – Христина 
Томашевська та Влад Коваль.

Цікавим доповненням до краси самого конкурсу 
стали виступи вокалістів Христини Зозулі, Христини 
Мозуль, Марти Павлів, гурту «New voice band», гур-
ту Rebillion, а веселі жарти у виконанні команди КВН 
«НОКДАУН» – Олега Черчовича, Віктора Аторвіна,  
Андрія Ференца – стали родзинкою шоу.

Майстерно і талановито провели конкурс ведучі 
Христина Мозуль та Ілля Малофій. 

Усі студентські проекти, акції і заходи у Львівсь-
кому національному аграрному університеті про-
ходять за дієвої підтримки ректора, академіка  
НААНУ В.В. Снітинського. Конкурс краси «Міс і  
Містер ЛНАУ» є цьому підтвердженням. За високий  
рівень проведення конкурсу «Міс та Містер ЛНАУ – 
2018» також висловлюємо щиру подяку Первинній  
профспілковій організації студентів та аспірантів 
Львівського національного аграрного універси-
тету, яку очолює Олег Андрушків, CCО «Основа»  
(в.о. голови – Віктор Аторвін) та усім командам фа- 
культетів.

Конкурс краси та грації «Міс та Містер ЛНАУ – 2018» 
ще раз довів, що у Львівському національному аграрно-
му університеті навчаються розумні, талановиті, творчі 
та дуже красиві студенти.

Оксана Качмар,  
керівник відділу з організації

виховної роботи студентів
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29 квітня 2018 року у Львівському національному аграрному 
університеті відбувся восьмий Всеукраїнський фестиваль-кон-
курс мистецтв «Львівська рапсодія–2018», який пройшов під пат- 
ронатом ректора ЛНАУ, академіка НААНУ В.В. Снітинського. 
Фестиваль-конкурс організований Творчою спілкою «Асоціація 
діячів естрадного мистецтва України» (м. Київ), президентом якої 
є Заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецьких премій  
ім. А. Малишка, С. Гулака-Артемовського, І. Козловського, відомий 
поет-пісняр, музикант та диригент Віктор Герасимов.

Фестиваль об’єднав талановитих дітей та понад 50 творчих ко-
лективів та учасників, які показали високий рівень виконання у 
хореографічному, вокальному та музичному жанрах. Метою фес- 
тивалю «Львівська рапсодія–2018» було сприяння піднесенню ролі 
національного фактору у всіх творчих починаннях, поширенню 
української мови і мелосу у світі, вихованню патріотичної свідо-
мості у підростаючого покоління, розвитку жанрів естради і цирку 
у руслі національної традиції, поєднаної з сучасністю. Конкурсантів 
оцінювало високопрофесійне журі у складі: Віктора Герасимова, 
Заслуженого діяча мистецтв України, президента творчої спілки  
«АДЕМ України»; Тараса Шіта, Заслуженого діяча естрадного  
мистецтва України, голови Львівського обласного відділення 
творчої спілки «АДЕМ України»; Руслани Калини, Заслужено-
го діяча естрадного мистецтва України, кандидата мистецтво- 
знавства, викладача вокалу Львівської національної музичної  
академії ім. М. Лисенка; Олега Гафтковича, Заслуженого працівника культури України, головного режисера- 
постановника; Оксани Качмар, керівника відділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ; Леоніда Дехтя-
ренка, Заслуженого діяча естрадного мистецтва України; Володимира Маліновського, медійного партнера фести-
валю, президента громадського телебачення «Разом ТВ». 

Програма фестивалю-конкурсу мистецтв об’єднала два заходи: конкурсне прослуховування та перегляд но-
мерів колективів та учасників, гала-концерт та нагородження переможців, відзначення нагородами керівників. 
Завдяки громадському телебаченню «Разом ТВ» велася пряма оnline-трансляція фестивалю.

Вітаємо Лауреата І премії фестивалю «Львівська рапсодія – 2018» вокалістку Христину Зозулю, студентку еко-
номічного факультету Львівського НАУ, із заслуженою перемогою, а також Оксану Володимирівну Качмар – із 
присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч естрадного мистецтва України». 

Організатори та учасники восьмого Всеукраїнського фестиваль-конкурсу мистецтв «Львівська рапсо- 
дія – 2018» висловили щиру подяку ректору Львівського НАУ В.В. Снітинському за батьківську турботу щодо 
духовного і естетичного розвою студентської юні України і учасників та лауреатів фестивалю, який вже вдруге 
проходив у ЛНАУ. Лауреати фестивалю добре знані на теренах України як талановиті виконавці у вокальному, хо-
реографічному, інструментальному, розмовному жанрах завдяки звучанню в ефірі ТБ і радіо, виступах на числен-

них концертах, зокрема перед учасниками АТО. Голова 
журі Віктор Гересимов особисто подякував ректору та 
відділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ, 
іншим підрозділам ЛНАУ, звукооператору Олексію Кач-
мару, які допомогли провести фестиваль на високому 
професійному рівні.

Мистецький захід став переконливим свідченням 
збереження і розвитку непересічної духовності україн-
ського народу, бо хліб насущний і хліб духовний завжди 
були важливими складовими нашої держави. 

Надія Піняга,
культорганізатор відділу 

з організації виховної роботи студентів 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 
«Львівська рапсодія–2018»
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14 березня 2018 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбулася урочиста академія 
«Пророк національного єднання», присвячена 204-ій 
річниці від дня народження великого сина українсько-
го народу Тараса Шевченка.

Прологом урочистостей стала пісня «Думи мої…» 
на слова Т. Шевченка, музику Є. Козака, яку викона-
ли Народна капела бандуристів та Народна хорова 
капела викладачів і співробітників ЛНАУ під керів-
ництвом Заслуженого працівника культури України  
І. Качкевича.

Про долю Великого Кобзаря, його невмирущу твор-
чість у ґрунтовній доповіді «Національний феномен 
поезії Тараса Шевченка» розповів доктор філологіч-
них наук, проф. каф. української літератури ім. акад.  
М. Возняка Львівського національного університету  
ім. І. Франка Володимир Працьовитий.

Творчим продовженням урочистостей став виступ 
Народної капели бандуристів та Народної хорової ка-
пели викладачів і співробітників ЛНАУ (керівник –  
Заслужений працівник культури України І. Кач- 
кевич), у виконанні яких звучали твори на слова  
Тараса Шевченка.

Урочиста академія 
«Пророк національного єднання»

Гарною нагодою подяки творчим колективам стало 
привітання із 80-річним ювілеєм їхнього незмінного 
керівника – Заслуженого працівника культури України 
Івана Федоровича Качкевича, відомого диригента, аран-
жувальника, митця, що поширює Шевченкову пісню та 
кобзарське мистецтво не тільки в Україні, а й за кор-
доном. Вітали ювіляра ректор ЛНАУ, академік НААНУ 
Володимир Васильович Снітинський та голова Львівсь-
кої обласної профспілкової організації АПК Михайло 
Іванович Тарнавський, які вручили почесні подяки від 
університету та почесний знак Федерації профспілок 
України «За досягнення в аматорському мистецтві».

«Заповіт» Тараса Шевченка, який став символом 
визвольних змагань українського народу, від часу його 
написання у 1845 році і до сьогодні не втрачає свої  
актуальності. Урочиста академія завершилася цим  
невмирущим твором Апостола правди і національно-
го Пророка у виконанні Народної капели бандуристів,  
Народної хорової капели викладачів і співробітни- 
ків ЛНАУ, Народної студентської капели «Джерела 
Розточчя» та усіх глядачів, присутніх у актовій залі.

Антоніна Ковалів,
директор музею Степана Бандери
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31 березня 2018 року у м. Києві відбулася зустріч 
Студентської ради України при Міністерстві інформа-
ційної політики України. В програму зустрічі входило 
встановлення Рекорду України у категорії «Масові захо-
ди». Вищі навчальні заклади зібрали великодні листів-
ки під загальною назвою проекту «Напиши листівку до 
Великодня українцю в світі», якими привітали українсь-
ку діаспору за кордоном. Усіх присутніх представників 
студентства привітав Міністр інформаційної політики 
України Юрій Стець. Модератором зустрічі була Мари-
на Соботюк, радник Міністра інформаційної політики 
України з питань міжнародних комунікацій, координа-
тор Студентської ради від Міністерства. Студентська 
рада обговорила перспективний план співпраці з ВНЗ 
інших країн та подальшої роботи в Україні. Представ-
ником Студентської самоврядної організації «Осно-
ва» ЛНАУ на зустрічі була керівник інформаційного 
відділу Софія Руданецька, студентка економічного  
факультету, яка координувала роботу даного проекту  
в Україні.

Загалом було зібрано 9806 листівок. Встановлення 
рекорду зафіксувала генеральний директор Книги Ре-
кордів України Ганна Крисюк. 

Львівський національний аграрний університет 
долучився до цього проекту, зібравши 1060 листівок. 
Наші студенти проявили велику активність і за їхні 
старання Книга Рекордів України нагородила ЛНАУ 
дипломом переможця.

Висловлюємо щиру подяку ССО «Основа», студент-
ським деканам факультетів та усім свідомим творчим 
студентам.

Всеукраїнський проект «Напиши листівку 
до Великодня українцю в світі»

Софія Руданецька, 
керівник інформаційного відділу ССО «Основа»

9 березня 2018 року Львів по-особливому вшанував 
204-у річницю з дня народження Великого Кобзаря. На 
площі перед пам’ятником Т.Г. Шевченку зібралися учас-
ники 42 хорових колективів, з-поміж яких були і пред-
ставники Народної хорової капели «Джерела Розточчя» 
та Народної хорової капели викладачів та співробіт-
ників Львівського національного аграрного універси-
тету. У виконанні зведеного тисячного хору залунало 
Шевченкове слово – «Думи мої, думи», «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «Заповіт». Це досягнення було внесе-
но до «Книги рекордів України» як найбільша кількість 
хористів на одній локації.

Пишаємося тим, що нам випала честь долучитися до 
такого унікального дійства і незвичайного вшанування 
генія Тараса Шевченка.

Наймасовіше в Україні виконання 
«Заповіту» Шевченка

Олена Дерпак,
доцент кафедри українознавства
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12 квітня 2018 року ЛНАУ відвідала делегація представників Республіки Корея на чолі з послом цієї країни в 
Україні Лі Янг Гу. У складі делегації також був присутній почесний консул Республіки Корея у Львові Владислав  
Ртіщев, представники агроструктур та бізнесу, а також професор Йонг Хво Лі з національного університету  
Андонг. Загалом до нашого університету з візитом прибуло понад 20 представників республіки Корея.

Ректор університету Володимир Снітинський ознайомив гостей з історією розвитку нашого закладу та плана-
ми на майбутнє, а також запропонував напрями співпраці з університетом Андонг.

Обидві сторони погодилися розпочати співпрацю з підписання двосторонньої угоди, яка включатиме наукову 
складову, обмін студентами та викладачами, спільні публікації, участь у наукових заходах.

Ольга Іщенко, 
керівник відділу міжнародних зв’язків

Делегація представників 
Республіки Корея у ЛНАУ

20 квітня 2018 року Львівський національний аграрний університет відвідала відомий архітектор Лариса Ку-
рилас із Вашингтона.

Дочка українського вчителя і ветерана Лариса Курилас – архітектор з діаспори – створила меморіал жертв Го-
лодомору «Пшеничне поле» у Вашингтоні.

Це одна з небагатьох жінок, яка приєдналася до Майї Лін, що проектувала Меморіал ветеранів В’єтнаму, і 
Джулі Бекман, яка розробила зі своїм чоловіком Національний Меморіал Пентагону.

Про роботу над меморіалом архітектор розказала студентам-архітекторам факультету будівництва та архітек-
тури ЛНАУ. Процес кожного етапу створення Меморіалу був зафіксований у цікавих фото та представлений в 
презентації.

Значущим є той факт, що в «сліпому» конкурсі, 
який проводився спеціальною комісією, перемогла ро-
бота українки, важливим також є і те, що Лариса Кури-
лас тримає тісний контакт з Україною, навідує рідних 
та могили на цвинтарях, а також цікавиться життям в 
Україні.

При зустрічі з ректором університету, академіком 
НААНУ Володимиром Снітинським Лариса Курилас 
розповіла про свої досягнення і водночас поділилася 
захопленням від знайомства з нашим університетом, 
студентами, була вражена відвідинами музею Степана 
Бандери та національно-патріотичним напрямом ви-
ховання української молоді. 

Романна Кюнцлі,
доцент кафедри дизайну 

архітектурного середовища

Автор меморіалу жертв Голодомору 
Лариса Курилас відвідала ЛНАУ
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26 квітня 2018 року у Львівському національно-
му аграрному університеті відбулася зустріч радника 
Міністра інформаційної політики з питань міжнарод-
ної комунікації Марини Соботюк зі студентською мо-
лоддю університету.

Слід відзначити, що студентська самоврядна ор-
ганізація «Основа» ЛНАУ співпрацює із Студентською 
радою при Міністерстві інформаційної політики і була  
неодноразовим учасником спільних акцій, зустрічей,  
які спрямовані на реалізацію молодіжних ідей та  
проектів, що популяризують Україну в світі.

На початку зустрічі усі присутні у залі хвилиною 
мовчання пом’янули героїв, що загинули під час ліквіда-
ції наслідків вибуху 4 реактора Чорнобильської атомної 
електростанції, і тих, хто став жертвою страшної еко-
логічної катастрофи і вже ніколи не зможе радіти жит-
тю, весні. До студентів звернувся капелан університету  
о. Іван Венгрин, який наголосив на тому, що ми повин- 
ні пам’ятати кожну сторінку історії і вчитися, щоб не 
повторювалися сумні події, а життя триває, треба жити, 
працювати, дякувати Богу за кожну мить спілкування, 
за родину, за Україну. Виконаний Народною хоровою 
капелою «Джерела Розточчя» твір «Христос Воскрес» 
ствердив віру молоді у мирне майбутнє країни.

Пісня «Молитва» у виконанні Христини Зозулі та 
авторська пісня «Україні» у виконанні Андрія Котиши-

Зустріч Марини Соботюк зі студентами ЛНАУ
на та Назара Громика завершили концертну програму, 
приурочену Міжнародному дню пам’яті Чорнобиля.

Студентам нашого університету запам’яталося спіл-
кування із радником Міністра інформаційної політики 
з питань міжнародної комунікації Мариною Соботюк, 
яка озвучила причину своєї зустрічі із молоддю. Ма-
рина Соботюк ознайомила присутніх із напрямка-
ми роботи Міністерства, розповіла про співпрацю із 
Студентською радою при Міністерстві, членом якої є 
студентка економічного факультету Львівського НАУ 
Софія Руданецька. Та основною метою зустрічі стала 
презентація художньо-документальної стрічки «Дя-
кую», прем’єрний показ якої відбувся 19 грудня 2017 
року в Києві за участі міністрів Кабінету Міністрів, 
представників Адміністрації Президента, Посла Японії 
в Україні, дипломатичного корпусу іноземних держав, 
лідерів громадської думки, креативної молоді.

Нагода побачити цю стрічку випала теж студентам 
ЛНАУ. Після перегляду фільму було жваве обговорення 
побаченого та основної мети створеного проекту – по-
казати світові, що Україна цікава, привітна, яскрава, ре-
сурсна та гостинна! Військові дії закінчаться, і Україну 
в світі повинні пізнавати саме з позитивної точки зору.

На зустріч прибула депутат Львівської міської ради 
фракції «Громадський рух «Народний контроль» Анна 
Мармуляк, яка разом із Софією Руданецькою предста-
вили реалізований проект Міністерства інформаційної 
політики «Народжені у вишиванці». Маленькі виши-
ванки для новонароджених діток вручили Марині Со-
ботюк, яка відправить їх у пологові будинки зони АТО 
на Сході України.

Радник Міністра Марина Соботюк, депутат Львівсь-
кої міської ради Анна Мармуляк, представники Сту-
дентської ради при Міністерстві відвідали музеї Сте-
пана Бандери та історії університету, ознайомилися 
із діяльністю університету у напрямку «Національно- 
патріотичне виховання студентської молоді» та сту-
дентської самоврядної організації «Основа». 

Результатом зустрічі стала домовленість про по- 
дальшу співпрацю Львівського національного аграр-
ного університету та ССО «Основа» із Міністерством 
інформаційної політики України. 

Від імені ректора ЛНАУ, академіка НААНУ Володи-
мира Снітинського та студентської молоді університету 
щиру подяку за представлену стрічку «Дякую» раднику 
Міністра інформаційної політики з питань міжнарод-
ної комунікації Марині Соботюк висловили керівник 
відділу з організації виховної роботи студентів універ-
ситету Оксана Качмар, капелан університету о. Іван 
Венгрин, в.о. голови ССО «Основа» Віктор Аторвін та 
представник студентської ради Софія Руданецька.

Віктор Аторвін,
в.о. голови ССО «Основа»
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18 квітня 2018 року о 16.00 год. в актовій залі ЛНАУ 
відбувся святковий концерт з нагоди 50-річного ювілею 
від дня заснування Народної хорової капели викладачів 
і співробітників Львівського національного аграрного 
університету, незамінним керівником якої є Заслуже-
ний працівник культури України Іван Федорович Кач-
кевич.

«Мистецтво не підвладне часові», – саме так ми мо-
жемо сказати про творчий шлях Заслуженого праців-
ника України Івана Федоровича Качкевича, керівника 
Народної хорової капели викладачів та співробітників, 
Народної капели бандуристів та Народного фольклор-
но-інструментального ансамблю «Берегиня» Львівсь-
кого національного аграрного університету, який цього 
року 10 березня у Шевченкові дні відзначив свій 80-річ-
ний ювілей від дня народження.

На святковому ювілейному концерті прозву-
чали українські народні пісні в обробці відомих 
композиторів та твори зарубіжної класики: «Отче  
наш» (муз. М. Вербицького); «В гаю зелененькім»  
(обр. Ф. Колесси); «Ave Maria» (муз. С. Баха – Ш. Гуно, 
перекл. В. Соколова) – соло виконала випускниця 
університету Ірина Макар; «Стоїть гора високая» (сло-
ва Л. Глібова, обр. Є. Козака); кантата на слова Т. Шев- 
ченка, муз. Д. Січинського «Лічу в неволі», соло – сту-
дент економічного факультету Михайло Іващенко.

Народній хоровій капелі викладачів
 і співробітників ЛНАУ – 50 років

Творчим дарунком глядачеві стали українські на-
родні пісні у виконанні Народного дівочого вокаль-
но-інструментального ансамблю «Берегиня».

Народна капела бандуристів разом із Народною 
хоровою капелою викладачів і співробітників універ-
ситету виконали найкращі твори із свого репертуару:  
«Журавка», сл. В. Юхимовича, муз. О. Білаша, соло –  
Марія Дребот; обр. М. Гвоздя «Чорнії брови, карії очі», 
соліст – Михайло Іващенко; українську народну пісню 
в обр. І. Хуторянського «Ти до мене не ходи»; «Все йде, 
все минає», сл. Т. Шевченка, обр. Р. Качкевича, соліст –  
Григорій Пиріг; арію Андрія із опери «Запорожець  
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського «Владико неба  
і землі». 

Фіналом ювілейного концерту стало нагородження 
грамотами, подяками від гостей свята. Подяку ректора 
ЛНАУ, академіка НААНУ В.В. Снітинського за вагомий 
внесок у збереження та розвиток національної музич-
ної культури, виховання студентської молоді та з наго-
ди 50-річного ювілею від дня заснування капели вручив 
проректор з наукової роботи І.Б. Яців. 

Голова обласної організації профспілок АПК Львів-
щини М.І. Тарнавський вручив ювілейний кубок, По-
чесну грамоту від Львівського об’єднання профспілок 
за багаторічну творчу діяльність колективу та з нагоди 
ювілею. Високо оцінила виконавський рівень колек-
тивів провідний методист вокально-хорового жанру 
Львівського обласного центру народної творчості і 
культурно-освітньої роботи І.М. Кисельчук. Квіти, по-
дарунки, слова захоплення та подяки линули від колег, 
творчих керівників художніх колективів університету: 
Заслуженого працівника культури України П.С. Харісо-
ва, М.М. Дребот, М.Р. Мандзак, С.О. Вуса, О.В. Качмар.

Духовний гімн «Боже, великий, єдиний» у виконан-
ні усіх присутніх на святі став завершальним акордом 
нотної сторінки концерту Народної хорової капели 
викладачів та співробітників університету.

Марія Мандзак, керівник Народної
 хорової капели «Джерела Розточчя»



9березень-квітень 2018

22 березня у Львівському національному аграрному 
університеті відбулося нагородження кращих спортс- 
менів області, які принесли своїй Альма-матер перемо-
ги з різних спортивних дисциплін. Варто наголосити, 
що в ЛНАУ традиційно вітають та підтримують тих, хто 
полює на медалі та здобуває їх. Відтак комітет молоді та 
спорту при ОДА, особливо вшановуючи внесок агра- 
ріїв в розвиток культури та спорту, провели нагород-
ження кращих спортсменів області серед студентів 
ЛНАУ. 

У своєму виступі ректор ЛНАУ, академік НААНУ 
В.В. Снітинський привітав студентів-спортсменів та 
проаналізував спортивне життя університету. Зокрема 
ректор виділив три важливі складові, з яких формуєть-
ся особистість майбутнього фахівця. Насамперед це 
навчальна та наукова діяльність як ґрунт для отриман-
ня необхідних знань, на другому місці великим чинни-
ком особистого росту є спорт і третім є участь в житті 
творчих колективів університету. Заняття будь-яким 
видом спорту формує людину. Зазвичай ті, хто з юних 
літ займаються спортивними дисциплінами, досягають 
успіхів і в інших аспектах життя – зазначив наприкінці 
ректор.

Начальник Львівського обласного відділення комі-
тету з фізичної культури та спорту при МОН України 
Анатолій Ігнатович при врученні нагород наголосив, 
що спортсмени ЛНАУ займають провідні позиції у 
спортивному житті області і є гордістю Львівщини. Та-
кож ректор запросив до слова Богдана Юхницького – 
президента СТС «Гарт», який привітав та подякував ка-
федрі фізичного виховання ЛНАУ і особисто ректорові 
за багаторічну співпрацю в галузі спорту і за підтримку 
молодих спортсменів. Президент «Гарту» нагородив 
кубком та пам’ятним знаком футбольну команду ЛНАУ 
за І місце в змаганнях з футболу «Універсіада Львівщи-
ни – 2017».

До слова був запрошений також старший тренер ко-
манди «Карпати» Андрій Тлумак, який вже не один рік 
займається з нашими студентами, які зараз грають за 
молодіжну збірну «Карпат». Тож варто перечислити тих, 
хто приніс перемогу університету – футбольну коман-
ду у складі Сергія Дудинського, Руслана Грабовського, 

Спорт врятує світ!
Олега Веремієнка, Маркіяна Пирога, Віктора Барабаша,  
Юрія Кульматицького, Максима Грися, Олега Анто-
шика, Володимира Буня, Олексія Найдишака, Олек-
сандра Яворова, Тараса Пецьківа, Андрія Ременюка, 
Романа Сливу, Ростислава Ляха, Володимира Сеницю, 
Максима Піхоцького, Владислава Левчика, Олександра  
Нестерука.  

Велику роль у вихованні молоді відіграє кафедра фі-
зичного виховання, яку очолює Андрій Шандор. Завдя-
ки належній роботі цього сектору в університеті «ви-
росла»  21 збірна команда з різних видів спорту. 

Серед нагороджених також були переможці міжна-
родних змагань з веслування на байдарках та каное: 
чемпіон України, призер  Чемпіонату світу та України 
Василь Чедрик;  чемпіон України та призер чемпіонатів 
України,  срібний призер літньої студентської Універ-
сіади України Владислав Шмуль; чемпіон України  
Андрій Браташ. З подякою від імені всіх нагороджених 
виступив Владислав Шмуль, який готується до нових 
змагань. 

Український спорт поповнився також нашими важ-
коатлетами. І першим серед них є Павло Закашевсь- 
кий – член молодіжної збірної команди України з важкої 
атлетики, неодноразовий переможець не тільки області, 
але й всеукраїнських змагань, переможець Відкритого 
Кубку у м. Києві, призер Всеукраїнського Чемпіонату 
з важкої атлетики серед студентів МОН України 2016 
та 2017 рр.  Також тут варто згадати і Василя Калапа-
ча – неодноразового  переможця і призера обласних і 
всеукраїнських змагань, срібного призера Чемпіонату 
України 2016 року серед дорослих. Не відстає і Максим 
Телевка – неодноразовий призер області в змаганнях 
з армспорту у категорії до 75 кг, срібний призер чем- 
піонату України серед юніорів, який сьогодні наполег-
ливо готується до нових чемпіонатів з армспорту. 

Щоб заохотити юнь до нових перемог, кожного  
спортсмена, що зробив внесок у розвиток спорту  
області, від імені університету було не тільки  наго-
роджено грамотами та почесними відзнаками, але й 
премійовано грошовими винагородами. Самі нагород- 
жені пообіцяли принести Альма-матер ще більше  
нагород та медалей. 

Інформаційний відділ
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11 квітня 2018 року у Науковій бібліотеці Львівсь-
кого національного аграрного університету відбулася  
зустріч-презентація книги переможців обласного кон-
курсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куй-
біди та антології патріотичної поезії «Допоки надія,  
допоки мета…». 

На творчій зустрічі книгу представив перший зас- 
тупник голови Львівської обласної організації На- 
ціональної спілки письменників України, голова орг-
комітету Всеукраїнського літературного конкурсу на 
кращу книгу року «Крилатий лев» та голова журі Облас-
ної літературної премії ім. Катерини Мандрик-Куйбіди,  
поет-пісняр Олесь Дяк, який розповів про ідею  
створення антології патріотичної поезії.

Студенти, викладачі мали можливість ознайомитися із творчою долею та поезією великої і мужньої жінки, бор-
ця за любов і справедливість, за рідну українську націю, за волю України в лавах ОУН-УПА, а головне – справж-
нього і неповторного поета-трибуна Катерини Мандрик-Куйбіди, іменем якої названа обласна літературна премія.

Усіх присутніх вразила поезія у виконанні авторки, першого лауреата цієї літературної премії Любові Проць. 
Вчителька української мови і літератури, автор багатьох поетичних збірок, член Національної спілки письмен-
ників України, Лауреат премії імені Василя Симоненка – Любов Проць пронесла читача на крилах поезії рідним 
містечком Дубляни, що на Самбірщині, торкнулася у поетичних посвятах патріотизму Івана Гнатюка, свого учня 
Івана Луцишина – випускника Дублянської школи, героя, що загинув в АТО. Любов до слова і землі – основний 
лейтмотив творчості цієї талановитої поетеси.

Незабутнім залишиться виступ поета, драматурга, прозаїка, автора кількох пісенних збірок, лауреата багатьох 
літературних премій, члена журі Обласної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди Миколи Петренка, який є 
для читача підтвердженням патріотизму, великої любові до рідної землі, носієм і творцем високого слова, яке на-
повнене радістю, вірою, впевненістю, що людина попри всі випробування долі народжена бути щасливою.

Творча зустріч-презентація стала лише початком подальшої співпраці та спільних проектів журі Обласної 
премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди і Львівського національного аграрного університету у галузі національ-
ного літературно-патріотичного виховання студентської молоді.

Оксана Качмар,  
керівник відділу з організації виховної роботи студентів

Презентація книги переможців конкурсу  
патріотичної поезії та антології патріотичної 

поезії «Допоки надія, допоки мета…»

Перший тур змагань з волейболу 
серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації

16 квітня 2018 року в спортивному залі для ігрових 
видів спорту Львівського національного аграрного уні-
верситету відбувся перший тур змагань з волейболу 
за програмою Універсіади Львівщини-2018 серед ВНЗ  
III-IV рівнів акредитації. 

Перед початком матчу між збірними командами 
Львівського національного аграрного університету та 
Львівського державного університету безпеки життє-
діяльності з вітальним словом звернувся ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ В.В. Снітинський, який побажав учас-
никам хорошої, змістовної гри, перемог та успіхів.

Сам матч проходив дуже напружено, емоційно, 
шальки терезів постійно хитались. Звитягу з рахунком 
3:1 отримала збірна команда нашого університету.

Бажаємо нашим волейболістам подальших перемог!
Андрій Шандор, завідувач кафедри фізичного виховання



11березень-квітень 2018

24-25 квітня 2018 року у Львівському НАУ проходив 
І етап аграрно-політичних дебатів в рамках проведення 
ХХ зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчан-
ня «Лідери АПК ХХІ століття». Захід проводився вдру-
ге і викликав велику зацікавленість у представників 
студентства факультетів ЛНАУ, оскільки рекомендо-
вані напрями сформовані у відповідності до проб-
лем сьогодення. Журі представили викладачі ЛНАУ, 
керівники органів місцевого самоврядування, бізне-
су: д.е.н., в.о. професора, проректор з наукової роботи 
І.Б. Яців; керівник відділу з організації виховної робо-
ти студентів університету О.В. Качмар; к.е.н., доцент 
кафедри фінансів банківської справи та страхування  
І.М. Тофан; д.е.н., в.о. професора кафедри землеустрою 
Р.М. Курильців; к.с-г.н., доцент кафедри генетики, селек-
ції і захисту рослин Г.О. Косилович; к.е.н., в.о. доцента ка- 
федри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого, зас- 
тупник голови Жовківської райдержадміністрації 
Ю.В. Дубневич; генеральний директор ПП «Центр рин-
кових досліджень» С.В. Білінська; комерційний дирек-
тор ТзОВ «Терразем» І.Р. Лех; голова ради молодих вче-
них ЛНАУ, к.е.н., доцент кафедри фінансів банківської 
справи та страхування Г.В. Східницька; к.т.н., доцент 
кафедри управління проектами та безпеки вироб- 
ництва ЛНАУ І.М. Городецький; к.е.н., доцент кафед- 
ри туризму ЛНАУ Р.П. Дудяк; к.е.н., доцент кафедри  
обліку та оподаткування ЛНАУ Л.Б. Гнатишин. 

У дебатах взяли участь шість команд університету, 
які готувалися за різними напрямами і висловлювали 
думку «За» і «Проти»:

1. Зняття мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення – введення вільного рин-
ку землі. Червона – стверджувальна («За»): Єлизавета 
Довга (гр. Зв-42), Євген Ковтун (гр.Зв-53), Богдан Семе-
нюк (гр.Ен-51);

2. Зняття мораторію на продаж земель сільськогос- 
подарського призначення – введення вільного ринку 
землі. Яскраво-жовта – заперечна («Проти»): Галина 
Проць (гр. Зв-44), Дар’я Метьолкіна (гр. Мек-31), Анна 
Нікітіна (гр. Мо-31);

Аграрно-політичні дебати
3. Диверсифікація виробництва чи вузька  

спеціалізація? Зелена – стверджувальна («За»): Со-
фія Миколаїв (гр. Фін-22сп), Світлана Горщук  
(гр. Фін-12сп), Роман Івонич (гр. Зв-23сп);

4. Диверсифікація виробництва чи вузька 
спеціалізація? Голуба – заперечна («Проти»): Розілє 
Насибова (гр. Мо-31), Олена Маковецька (гр. Арх-31), 
Михайло Гусак (гр. Аг-51);

5. Сприяння розвитку сільськогосподарського 
консультування і аграрного туризму – забезпечення 
консультування підприємствами самостійно. Синя – 
стверджувальна («За»): Олена Шелест (гр. Зв-44), Ма-
рина Гребенюк (гр. Агп-32), Марія Ящук (гр. Фін-31);

6. Сприяння розвитку сільськогосподарського 
консультування і аграрного туризму – забезпечення 
консультування підприємствами самостійно. Яскра-
во-рожева – заперечна («Проти»): Наталія Тістечок  
(гр. Фін-12сп), Марія Грисьо (гр. Оп-51), Тетяна  
Бандура (гр. Зв-23сп).

За результатами голосування членів журі і слухачів, 
які активно вболівали за кожну з команд та голосували 
за допомогою кольорових наліпок з відповідною кіль-
кістю балів, беззаперечним переможцем стала команда 
«зелених». Із команди-переможця шляхом голосування 
членами журі було обрано лідера – Софію Миколаїв 
(Фін-22сп).

Успішному проведенню аграрно-політичних дебатів 
завдячуємо модератору, аспіранту денної форми нав-
чання Олегу Ярославовичу Андрушківу, а також раді 
молодих вчених університету. 

Усі учасники заходу отримали сертифікати про 
участь у І етапі аграрно-політичних дебатів, а перемож-
ця відзначено грамотою.

Бажаємо переможцю подальших звершень у науко-
вому напрямі і достойного представлення Львівсько-
го НАУ у ІІ етапі аграрно-політичних дебатів «Лідери 
АПК ХХІ століття».

Галина Східницька,
к.е.н., доцент,

голова ради молодих вчених
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Студент ЛНАУ виборов І місце на чемпіонаті 
України з багатоповторного жиму штанги

29 квітня 2018 року у м. Вінниці проходив IV 
Кубок України з багатоповторного жиму штан-
ги, серед учасників якого був студент 5 курсу 
факультету агротехнологій і екології Віктор 
Решенін (гр. Аг-53). У номінації 100 кг серед 
юніорів Віктор зайняв І місце з результатом 
24.3 КА (коефіцієнт атлетизму) і встановив ре-
корд України.

Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики

 22 березня 2018 року в ігровому спортивному залі головного корпусу університету від-
булися змагання з багатоповторного жиму штанги лежачи за програмою «Спартакіада 
ЛНАУ–2018».

В спортивних змаганнях взяли участь 46 спортсменів, які систематично займаються сило-
вим тренінгом. Найлегшим спортсменом  виявився студент економічного факультету Орест 
Цюпик (Фін-21) з власною вагою 55 кг. Найважчим спортсменом був також студент економіч-
ного факультету Андрій  Василишин (Оп-22сп) з власною вагою 160 кг. 

У ваговій категорії до 67,5 кг(вага штанги – 40 кг) переможцями стали:
• І місце – Дмитро Шмигель, випускник магістратури факультету будівництва та архітекту-

ри 2018 року;
• ІІ місце – Василь Калапач, група Св-51;
• ІІІ місце – Валентин Макогонюк, група Аг-21.  

У ваговій категорії до 82,5 кг (вага штанги –50 кг):
• І місце – Віктор Решенін, група Аг-53;
• ІІ місце – Іван Штогрин, група Мо-21;
• ІІІ місце – Олександр Литвин, група Зв-21. 

У ваговій категорії  понад 82,5 кг (вага штанги – 50 кг):
• І місце – Павло Закашевський, група Ен-51;
• ІІ місце – Іван Нікулаіца, група Буд-52;
• ІІІ місце – Богдан Кузенко, група Аг-51.

В абсолютній ваговій категорії переконливу перемогу отримав Дмитро Шмигель з резуль-
татом 205 очок, на ІІ місці – Василь Калапач з результатом 80 очок, на ІІІ місці – Валентин 
Макогонюк з результатом 74 очка.

Принагідно варто відзначити декана факультету агротехнологій і екології В.В. Баль-
ковського, який в складі збірної команди факультету показав пристойний результат у ваговій 
категорії понад 82,5 кг в жимі 50-кілограмової штанги лежачи – 40 разів.

Втім доцент кафедри електротехнічних систем М.О. Гошко  у ваговій категорії до 82,5 кг 
в складі збірної команди факультету механіки та енергетики вижав 50-кілограмову штангу 
лежачи 41 раз.

Серед 5 факультетів університету командні результати спортивних змагань розподілились 
наступним чином: факультет будівництва та архітектури посів І місце з сумою очок  452; фа-
культет агротехнологій і екології на ІІ місці з сумою очок 353; землевпорядний факультет ви-
боров ІІІ командне місце з сумою очок 301; факультет механіки та енергетики на ІV місце з 
сумою очок 294; економічний факультет на V місці з сумою очок 270.

Змагання з багатоповторного жиму штанги


