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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ

Від щирого серця вітаю всіх із найсвітлішими й найулюбленішими 
зимовими святами – Новим роком і Різдвом Христовим! 

Рік, що минає, був непростим для України, університету, для кож-
ного з нас, однак навіть за таких умов ЛНАУ  продовжує розвиватися, 
йти шляхом подальшої розбудови та інновацій. Завдяки злагодженій 
роботі університетської спільноти наш університет, незважаючи на 
усі труднощі, примножує свої освітні, наукові, спортивні та мистецькі

 здобутки, а його випускники гідно представляють свій навчальний 
заклад в Україні та за кордоном.

Тому я складаю щиру подяку кожному студентові, аспірантові, 
викладачеві та працівникові ЛНАУ за сумлінну працю, успішне 
навчання, активну громадянську позицію, за трудові досягнення 
та наукові здобутки, розуміння та підтримку.

У новому 2018 році на нас чекають нові виклики і нові 
звершення. Переконаний, що ми успішно впораємося з усі-
ма завданнями, що їх ставитиме перед нами життя. Бо тіль-
ки від нас самих залежить, чи справдяться наші сподівання –

 від нашої відповідальності, нашої життєвої позиції, нашого ро-
зуму, нашої щоденної кропіткої праці. Якщо в наших серцях не буде місця для злоби і заздрощів, 
для брехні і ненависті, а наші душі будуть сповнені оптимізмом і радістю, то новий рік неодмінно 
буде кращим за попередній! 

Дозвольте від щирого серця побажати усім Вам великого людського щастя, міцного здоров’я, до-
бра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає Ваші добрі 
надії і прагнення, принесе достаток і добробут Вашим сім’ям. Нехай панують у Ваших домівках мир, 
взаєморозуміння й любов. Бажаю, щоб кожен день нового року повнився цікавими справами, 
теплом і спокоєм світилися вікна Ваших осель, а негаразди обходили їх стороною.

Нехай новий 2018 рік стане роком нових звершень, досягнень, процвітання. Я впевнений, що нашу 
країну і наш університет очікує світле майбутнє!

Щасливого Нового року і веселого Різдва!
З повагою 

ректор ЛНАУ, академік НААНУ
Володимир Васильович Снітинський

Шановні викладачі, співробітники
 та студенти Львівського 

національного аграрного університету!
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
Методичних рекомендацій щодо особливостей ви-
борчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, у 
Львівському національному аграрному університеті 25 
жовтня 2017 року відбулися вибори ректора. У виборах 
взяли участь 96,6 % виборців.

За результатами таємного голосування за кандидата 
на посаду ректора Львівського національного аграрно-
го університету Володимира Васильовича Снітинсько-
го проголосувало 61,8% виборців.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту» та згідно з наказом № 749-К Міністерства освіти 
і науки України ректором Львівського національного 
аграрного університету призначено Володимира Васи-
льовича Снітинського.

Свій статус талановитої людини та енергійного, 
вимогливого як до себе, так і до підлеглих керівни-
ка Володимир Васильович підтвердив, займаючи по-
саду ректора Львівського національного аграрного 
університету від 1998 року. На посаду ректора ЛНАУ 
В.В. Снітинський прийшов з чітким, готовим до вті-
лення у життя планом перспективного розвитку 
університету, і йому вдалося досягти вагомих резуль-
татів. Перш за все, це зростання показників фінансово-
економічної діяльності, що стало гарантом зростання 
матеріального добробуту та поліпшення побутових
умов наших співробітників. Це дає впевненість у 
майбутньому і спонукає нас на плідну наукову та 
викладацьку діяльність.

Показником нашої довіри стало те, що програма, з 
якою Володимир Васильович балотувався на посаду 
ректора університету, була з ентузіазмом підтримана 
учасниками конференції трудового колективу, які в пе-
реважній більшості віддали йому свої голоси. Це рішен-
ня відображає нашу впевненість у тому, що під керів-
ництвом академіка НААНУ, ректора ЛНАУ Володими-

Вітаємо ректора ЛНАУ В.В. Снітинського!
ра Снітинського ми зуміємо досягти ще більшого роз-
квіту нашого університету і зробити його провідним 
серед вищих навчальних закладів як на регіональному, 
так і на міжнародному рівні.

Вельмишановний Володимире Васильовичу!
Прийміть наші щирі й сердечні вітання з обранням 

на найвищу університетську посаду – посаду ректора. 
Це очікувана й закономірна, а від того по-особливому 
вагома й без перебільшення знакова подія не тільки у 
Вашому особистому, професійному, творчому житті, 
але й новий етап поступу й зростання багатотисячно-
го університетського колективу викладачів, науковців, 
співробітників, студентів, майбутнє якого передусім 
пов’язується насамперед з іменем керівника, його авто-
ритетом, ідеями, конкретними справами.

Ви й Ваша багатогранна діяльність на чолі Львівсь-
кого національного аграрного університету – одного 
з найпрестижніших вищих навчальних закладів на-
шої держави – отримали в черговий раз беззаперечну 
підтримку колег, однодумців, друзів, соратників, сту-
дентів, громадськості, регіональної влади, керівництва 
Міністерства освіти й науки України.

Ми усі сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, 
сили та наснаги і надалі плідно працювати для розвит-
ку університету та на благо незалежної Української 
держави. Нехай Ваша повсякденна нелегка праця на 
цій відповідальній посаді буде щедрою на нові ідеї та 
мудрі й далекоглядні рішення, що допоможуть вико-
нати поставлені завдання й здійснити задумані пла-
ни. Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-
які повороти долі завжди відкривають лише нові 
обрії майбутніх перспектив!

Переконані, що Ваш управлінський талант та до-
свід, організаторські здібності, самовіддана праця для 
розвитку аграрної освіти та науки, державницько-пат-
ріотична позиція – запорука нашого спільного успіху.

Професорсько-викладацький склад,
 працівники та студенти ЛНАУ
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Настає час, коли ми всі – і діти, і дорослі – чекаємо 
дива і здійснення наших найзаповітніших мрій. Але на 
світі так багато діточок, серця яких позбавлені бать-
ківської любові та родинного тепла, а також дітей з фі-
зичними вадами, які залишилися сам на сам зі своїми 
проблемами. Допомога цим знедоленим дітям – наш 
християнський обов’язок.

Напередодні свята Миколая Львівський національ-
ний аграрний університет організував благодійну ак-
цію «Стань помічником Миколая» з метою підтримки 
Притулку для дітей Служби у справах дітей Львівсь-
кої облдержадміністрації (м. Львів, вул. Левандівсь-
ка, 17-В) та Львівської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату «Довіра» для дітей з важкими пору-
шеннями мови. Скриньки для пожертв були розта-
шовані у деканатах всіх факультетів, гуртожитках та у 
фойє головного корпусу.

Вихованці шкіл-інтернатів і сиротинців особливо 
потребують нашої опіки, турботи та матеріальної допо-
моги. Для їхнього всебічного розвитку було закуплено 
і передано: кольоровий принтер-сканер, канцтовари, 
книжки, набори для різних видів дитячої творчості, 
спортивний інвентар, різні розвиваючі ігри, комп-
лекти для вишивання картин бісером, пазли, багато 
іграшок і т.д. 

Святий Миколай не оминає жодну дитину, бо у 
нього є безліч помічників. Такими помічниками ста-
ли студенти, викладачі та працівники університету, 
які організували для дітей з особливими потребами 
майстер-клас з розмальовування різдвяних прикрас, 
а також разом з ними виготовляли ялинки з паперу, 
різдвяні листівки, малювали, бавилися, розповідали 
різноманітні цікаві історії.

«Проблема в тому, що діти після інтернатів не 
мають можливостей для самореалізації. Вони вихо-
дять у світ без жодної підтримки, не знають, як знай-
ти роботу. Тому хотілося б дати змогу таким дітям 
розкрити себе ще під час навчання, а також, щоб по-
тім вони мали додаткову підтримку – психологічну, 
фінансову», – наголосив ініціатор акції ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ Володимир Снітинський.

Ми дуже раді, що долучилися до акції і змогли при-
нести добро і радість дітям. Відвідавши притулок для 
дітей, ми зрозуміли, що попри наші робочі будні і 
проблеми нам не варто забувати, що існують ті, хто 
потребують нашої допомоги, уваги і любові. 

Висловлюємо величезну вдячність і щиру подяку 
всім, хто долучився до акції, хто не залишився осто-
ронь і допоміг у здійсненні дитячої мрії, а саме: пра-
цівникам економічного факультету, землевпорядно-
го факультету, факультету агротехнологій і екології, 
факультету будівництва та архітектури, факультету 

Свято Миколая для дітей-сиріт 
та дітей з особливими потребами

механіки та енергетики, наукової частини, підрозділу 
з організації виховної роботи студентів, інформацій-
ного відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, відділу ННЦ, 
бібліотеки, їдальні, водозабірних споруд, студентам і 
аспірантам ЛНАУ, а також усім, хто долучився до акції 
анонімно. 

Ваша допомога – це неоціненний внесок у 
розвиток благодійності і відчутна підтримка для зне-
долених і нужденних дітей. Нехай Ваша доброта і ще-
дрість повернуться до Вас сторицею. Бажаємо Вам 
усіляких благ, здоров’я, процвітання і побільше тепла 
на Вашому життєвому шляху. Дякуємо всім та кожному 
окремо, миру Вам та людського щастя. 

 

З вдячністю
 інформаційний відділ (прес-центр)
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є обов’язковим.

«Університетські вісті»
Цього року святий Миколай не забув і 

про самотніх людей похилого віку. В цьому 
йому допомогли працівники Львівського 
національного аграрного університету, Дуб-
лянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів ім. Анатолія Жаловаги та дитячої школи 
мистецтв ім. Степана Турчака, які долучилися 
до акції «Миколай для самотніх». Збір речей 
і коштів тривав до 13 грудня, а список необ-
хідних речей був оголошений заздалегідь, 
тому учасники акції встигли зібрати і заку-
пити все необхідне.

8 грудня відбулась поїздка до Монасти-
роцького психоневрологічного інтернату. За 
зібрані кошти було куплено: рис (50 кг), шкар-

петки (100 пар), цукерки льодяники (9 кг), вафлі «Артек» (120 пачок), печиво цукрове (8 кг), 
господарське мило (60 шт.), мило дитяче (50 шт.), засіб «Білизна» (8 шт.), зубні щітки (13 шт.).

11 грудня представники Львівського національного аграрного університету відвідали 
хоспіс, розташований у найменшому місті України – Угневі. Було передано одежу та інші 
речі, які зібрали учасники акції, а за зібрані кошти було куплено: рис (25 кг), цукерки льодя-
ники (4,5 кг), вафлі «Артек» (60 пачок), печиво цукрове (8 кг).

Учасники акції надіються, що їм вдалося хоч трохи звеселити стареньких і забезпечити їх 
хоча б найнеобхіднішим. 

Роман Шмиг,
 голова профкому співробітників ЛНАУ

Передріздвяні дарунки 
для мешканців хоспісу

На кафедрі автомобілів і тракторів Львівського національного аграрного університету 
облаштована нова лабораторія – конструкції сучасних автомобілів. Це стало можливим зав-
дяки тісній співпраці кафедри з ТОВ «ФХ Сервіс», яке займається гарантійним та післягаран-
тійним обслуговуванням вантажних автомобілів марки Volvo, та Академією «Мехатроніка» 
(м. Познань, Польща), основний вид діяльності якої – розробка навчального обладнання для 
студентів спеціальності «Автомобільний транспорт».

Дані підприємства надали у вигляді спонсорської допомоги окремі вузли і агрегати авто-
мобілів, а співробітники кафедри виготовили навчально-демонстраційні стенди: гальмів-
ної системи вантажного автомобіля, електричного та електронного обладнання, акторики 
і сенсорики автомобілів, стенд для перевірки експлуатаційних показників роботи двигуна 
внутрішнього згоряння легкового автомобіля.

Такі стенди дозволяють в реальності відобразити роботу основних систем автомобілів, 
наочно ознайомлюють із будовою і характеристикою їх основних складових, дозволяють 
перевірити їх справність за допомогою комп’ютерної діагностики.

Віктор Шевчук,
завідувач кафедри автомобілів і тракторів
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