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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
День випускника – 2016

Львівський національний аграрний університет має славну 
160-літню історію і гордиться своїми випускниками, які продо-
вжують традиції та несуть у життя любов до землі і праці. Добіг 
до фінішу навчальний рік для магістрів. Його завершальним 
акордом стало свято професійної зрілості – День випускника, 
який відбувся 2 лютого 2016 року в актовій залі університету.

Цього року у ЛНАУ дипломи про вищу освіту отримали 238 
випускників, котрим присвоєно кваліфікацію за освітнім ступе-
нем «Магістр».

Урочиста академія об’єднала магістрів-випускників різних 
напрямів і спеціальностей. Відкрив свято ректор ЛНАУ,  
академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський, який 
подякував випускникам за їхній внесок у розвиток навчально-
го закладу. У вітальному слові очільник ЛНАУ зазначив: «Від 
сьогодні кожен із Вас піде своїм шляхом, кожному доведеться 
самостійно шукати відповіді на безліч складних запитань, які 
ставитиме на іспитах життя доля. Знайдіть себе і будьте собою. 

Пам’ятайте, що на Землі немає другої такої людини, як Ви. Не заховуйте свої таланти, примно-
жуйте їх на славу собі, своїм учителям, нашому університетові, Україні».

Наказ про присвоєння кваліфікації за ОС «Магістр» зачитав перший проректор, професор 
Віталій Мефодійович Боярчук, який привітав випускників із величним святом і побажав досяг-
нути у житті професійних висот та зберегти славні традиції університету.

Продовження на стор. 2
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Подяки за  успіхи в навчанні та науково-дослідній 
роботі (участь в предметних олімпіадах, звітній 
студентській науковій конференції та наукових захо-
дах за межами ЛНАУ), активну участь у художніх ко-
лективах ЛНАУ, культурно-масовій роботі (конкур-
сах, фестивалях, КВН), спорті та громадському житті 
університету кращим студентам вручив начальник 
навчальної частини, доцент кафедри земельного кадаст- 
ру Олег Ярославович Микула. Найкращі випускники 
університету – Людмила Гнатів, Григорій Оробець, Хри-
стина Фенцик, Ірина Ломадзе, Христина Домашович – 
теплими та зворушливими словами зі сцени подякува-
ли ректорові, ректоратові, своїм викладачам, настав-
никам, батькам та одногрупникам за отримані знання, 
життєвий досвід і незабутні спогади про студентські 
роки. Випускників університету благословив та окро-
пив свяченою водою капелан університету отець Іван, 
який побажав Божих ласк, миру і спокою в Україні. 

Подарунком від великої університетської родини 
для випускників став святковий концерт за участю 
Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» (художній 

керівник – заслужений працівник культури України 
Побєда Харісов),  Народного ансамблю «Троїсті музики» 
(керівник Степан Вус), Народної хорової капели «Дже-
рела Розточчя» (керівник Марія Дребот), Ірини Макар, 
Михайла Іващенка, Христини Мозуль, гурту «Вище 
неба» у складі Олега Гнатіва, Олексія Качмара та Васи-
ля Дороша. Згадані колективи та виконавці подарува-
ли присутнім на святі запальний «Гопак», «Сокальські 
притупи», «Польку-дублянку», коляди і щедрівки, 
музичні композиції «Витинанка» та «Старовинний ко-
зачок», а вокалісти – пісні «А на Україні», «Ніби вчора, 
рідна мамо», «Студентські роки», «Україна». Завершив-
ся концерт Дня випускника гімном університету.

Ведучі концертної програми – Христина Мозуль 
та Богдан Федина – побажали магістрам злетів і пере-
мог, успіхів у роботі та усіх починаннях. У літописній 
сторінці ЛНАУ назавжди залишаться імена наших 
випускників.

 Оксана Качмар,
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів

10 березня 2016 року уже традиційно перед Рату-
шею м. Львова проводиться виконання Державно-
го Гімну України «Ще не вмерла України». Цьогоріч 
уся студентська та учнівська молодь підтримала цю 
патріотичну акцію – відзначення 151-ї річниці від дня 
першого публічного виконання Державного Гімну 
України. До учасників співочого флешмобу  звернули-
ся мер м. Львова А. Садовий та Герой України І. Юх-
новський, які ще раз нагадали про значення державно-
го символу України та закликали виконати спільно гімн 
«Ще не вмерла України» на підтримку мужньої жінки, 
«бранки Кремля» – Надії Савченко.

Студенти-активісти Львівського національного 
аграрного університету, представники первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів, 
студентської самоврядної організації «Основа», учас-
ники Народної хорової капели «Джерела Розточчя», 
студенти Екологічного коледжу Львівського НАУ теж 
долучилися до виконання Державного Гімну разом із 

Співочий флешмоб
своїми колегами із інших університетів Львова.

Проведений захід ще раз підтвердив згуртованість 
молоді у всіх починаннях, патріотичних переконаннях 
та великій любові до України – «Україна понад усе!»

Олена Голіян, голова ССО «Основа»
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26 березня 2016 року у Львівському  національному 
аграрному університеті відбувся День відкритих две-
рей. Університет радо зустрічав усіх, хто бажає вступи-
ти до одного із найдавніших аграрних вищих навчаль-
них закладів України, якому цьогоріч виповнюється 
160 років від дня заснування. 

Зустріч з абітурієнтами розпочалася із ознайомлен-
ня із факультетами, кафедрами університету, вистав-
кою наукових, творчих, спортивних досягнень, музея-
ми історії університету та Степана Бандери. 

Про правила прийому до Львівського НАУ 
розповіла абітурієнтам відповідальний секретар 
приймальної комісії Оксана Володимирівна Грицина. 
У своєму виступі вона звернула увагу на спеціальності, 
за якими буде здійснюватися прийом за освітнім сту-
пенем «Бакалавр», ознайомила з умовами та термінами 

вступної кампанії, порядком конкурсного відбору 
абітурієнтів за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі 
повної загальної середньої освіти та попередньо здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст».

Дарунком для гостей, майбутніх студентів 
університету став концерт художніх колективів 
ЛНАУ, який славиться не лише науковими досягнен-
нями, здобутками,  але і талановитими студентами, 
які можуть творчо реалізувати себе і свій талант у 
мистецьких колективах, що є переможцями багатьох 

День відкритих дверей – 2016

всеукраїнських хореографічних, вокальних, хорових, 
музичних конкурсів.  Своє мистецтво глядачеві дару-
вали Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник 
Заслужений працівник культури України Побєда 
Харісов), Народна хорова капела «Джерела Розточчя»  
(керівник Марія Дребот), Народний дівочий вокально-
інструментальний ансамбль «Берегиня» (керівник 
Заслужений працівник культури України Іван Качке-
вич), Народний ансамбль «Троїсті музики» (художній 
керівник Степан Вус), духова група Народного духово-
го оркестру Львівського НАУ (керівник Євгеній Гумен-
ний), вокалісти – Сергій Нікіфоряк (старший викладач 
кафедри будівельних конструкцій), Христина Зозуля 
(студентка економічного факультету), Христина Мо-
зуль (студентка факультету агротехнології та екології). 
Заключним акордом Дня відкритих дверей стало ко-
лективне виконання гімну Львівського національного 
аграрного університету. Ведучі концертної програми 
Христина Мозуль та Олексій Качмар від імені усьо-
го студентства та професорсько-викладацького скла-
ду університету побажали усім присутнім мирного 
неба над Україною та здоров’я, добра в кожній оселі, а 
майбутнім студентам успіхів у всіх починаннях і здачі 
зовнішнього незалежного оцінювання.  

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів
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Героєм України став посмертно наш земляк із міста 
Дубляни Анатолій Жаловага, серце якого перестало 
битися 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. 
Він увійшов у Небесну Сотню Ангелів, які у новітній 
історії, у наших вчинках і житті стоять на захисті віри, 
волі та України.

13 березня 2016 року запам’ятається кожному, 
хто долучився до Тихої ходи пам’яті Героїв Небесної 
Сотні. Саме у цей день було освячено пам’ятник на 
могилі мужнього сина України – Анатолія Жалова-
ги. Поминальну панахиду відправляли настоятель 
храму Успіння Пресвятої Богородиці УПАЦ о. І. Сас,  
настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці 
УГКЦ о. В. Високінський, капелан церкви св. рів-
ноапостольного князя Володимира Великого 
Львівського НАУ о. І. Венгрин.

Защеміли серця, полилися сльози смутку і болю в 
усіх присутніх, коли прозвучали слова «Мамо, голуб-
ко, не плач» у виконанні Віри Проць та Гімн Небесної 
Сотні «Гей плине, кача», «Чуєш, брате, мій», духовний 
гімн-молитва «Боже, великий, єдиний» у виконанні 
Народної хорової капели «Джерела Розточчя» ЛНАУ.

Запалені вогники у лампадках, квіти, покладені на 
могилу, стали лише маленькою даниною пам’яті усіх 
нас, живих.

До батьків Анатолія Жаловаги, до рідних, до 
побратимів і земляків у скорботі звернулися голова 
Львівської обласної державної адміністрації О. Си-
нютка та голова Жовківської районної державної 
адміністрації Н. Щур. Депутат Верховної ради В. Па-

Герої не вмирають…

Щорічно у стінах Львівського національного 
аграрного університету проводиться інтелектуальна 
гра «Що?Де?Коли?», організатором якої є Первин-
на профспілкова організація студентів та аспірантів. 
Цьогорічна гра проходила 24 березня 2016 року у 
науковій бібліотеці ЛНАУ. Тема гри була присвяче-
на року англійської мови в Україні. Родзинкою за-
ходу стали не тільки відеозапитання наших друзів із 
Великобританії і Польщі, а й зачитування запитань 
англійською та українською мовами. 

Одноосібним лідером протягом гри, а в результаті 
і переможцем вже другий рік поспіль стала коман-
да «Адвалор» економічного факультету, яка отрима-
ла у подарунок від Профкому студентів та аспірантів 
перехідну статуетку сови, медалі, торт і похід всією ко-
мандою на  виставу у Національний український дра-
матичний театр ім. Марії Заньковецької. Друге місце 
виборола команда «Ва-банк» економічного факультету, 
а третє місце посіла команда «Машина часу» факульте-
ту механіки та енергетики, які також були нагороджені 
солодкими подарунками і медалями. Усі учасники  гри 
«Що?Де?Коли?» отримали  дипломи за активну участь. 

Студенти показали хороші знання англійської мови, 
історії та культури англомовних держав.

Первинна профспілкова організація студентів та 
аспірантів вітає переможців і бажає усім учасникам 
інтелектуальної гри «Що?Де?Коли?» творчих пошуків 
та нових перемог.

Олег Андрушків, 
голова Первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів

What? Where? When?

расюк просив пробачення у загиблих побратимів, у 
Анатолія Жаловаги, його батьків за те, що досі немає 
змін у державі, що Україна ще плаче і далі втрачає своїх 
синів. Поетичними рядками власної поезії, присвяченої 
Анатолію Жаловазі, звернулась до усіх присутніх 
керівник відділу культури і туризму Жовківської 
районної адміністрації Г. Фесюк.

Анатолій любив Україну, за неї він загинув. Проте 
подвиг Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться у 
наших серцях і пам’яті. Віримо і надіємось, що ті втра-
ти не були марними. Кожен з нас не має права зрадити 
Батьківщину, не має права забути, а повинен прагнути 
правди і волі та мирного майбутнього для України. 

Віра Проць,
студентка факультету механіки та енергетики
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28 січня 2016 р. до ЛНАУ з офіційним візитом при-
була делегація Посольства Латвійської Республіки 
в Україні. У складі делегації був Надзвичайний і  
Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні 
п. Юріс Пойканс, Почесний консул Латвійської 
Республіки п. Володимир Гарцула, Другий секретар По-
сольства Латвійської Республіки в Україні п. Андрейс 
Карповічс, Депутати Сейму Латвійської Республіки 
пп. Айнарс Межуліс, Алдіс Адамовічс, Юріс Вецтіранс, 
Вілніс Кірсіс, Голова Сирітського суду Смілтенського 
краю Ауріка Зівере, Голова Думи Смілтенського краю 
Гінтс Кукайніс, представник Латвійського агентства з 
інвестицій та розвитку Аріс Котанс. 

Метою візиту було ознайомлення з Львівським 

Офіційний візит делегації 
Посольства Латвійської Республіки в Україні

національним аграрним університетом та обговорення 
напрямків співпраці. 

В ході візиту відбулася зустріч з ректором ЛНАУ, 
академіком НААН України Володимиром Снітинським. 
Ректор ознайомив гостей з результатами співпраці між 
ЛНАУ та іноземними університетами та інституціями і  
з Латвійським аграрним університетом зокрема. Гості  
також познайомилися з історією нашого університету, 
який цього року буде святкувати ювілей – 160 років.

Пан посол відзначив значний потенціал аграрно-
го сектора України в Європі та велику роль нашого 
університету, як єдиного аграрного ВНЗ у західній 
Україні,  у  підготовці фахівців цієї галузі. 

В ході дискусії було обговорено основні напрям-
ки поглибленого співробітництва, а саме:  участь на-
шого університету у програмі Європейського Союзу 
Erasmus+, співпраця у науковій сфері, вдосконалення 
практичної підготовки студентів, обмін культурними 
візитами.

Латвійська сторона висловила велику зацікавленість 
у подальшій співпраці з нашим університетом та га-
рантувала підтримку посольства Латвії в Україні для 
реалізації намічених кроків.

Ольга Іщенко,
 керівник відділу міжнародних зв’язків

17-18 березня у Центрі Культури містечка 
Білгорай Люблінського воєводства відбулась наукова 
конференція на тему: «Родинне господарство – доро-
га до успіху». Організатори конференції – член Сей-
му Республіки Польща Петро Ольшовка, Люблінська 
палата сільського господарства, Люблінський 
консультаційний центр сільського господарства, а та-
кож центр сільськогосподарського дорадництва. У 
конференції взяли участь також представники від сена-
тора Єжи Хрусьціковського і від депутата Сейму Агати 
Боровіц.

До участі у роботі конференції були запрошені 
науковці Львівського НАУ, зокрема ректор універси-
тету академік НААНУ В. В. Снітинський, професори  
І. А. Шувар, І. Г. Костирко, доцент О. М. Крупич та ін.

Делегація з Львівського НАУ у складі професо-
ра, заслуженого діяча науки і техніки України, чле-
на Польської Академії Наук І. А. Шувара та доцента  
О. М. Крупича взяла участь у вирішенні важливої і для 
України проблеми аграрного екологічного виробницт-
ва. 

Після відкриття конференції слово для привітання 

Зміцнення та розширення добросусідських 
науково-практичних стосунків

та вручення пам’ятних подарунків було надано гостям 
з Дублян. Із доповіддю «Проблеми екологічного зем-
леробства, пов’язані із кліматично-середовищними 
змінами в Україні і Європі», яка найбільше зацікавила 
аудиторію, виступив проф. І. Шувар.

Під час конференції учасники мали можливість 
спробувати органічні продукти харчування, перегля-
нути презентації фірм, які займаються виробництвом 
екологічно чистої продукції, і поспілкуватись безпосе-
редньо з прихильниками органічного землеробства.

     Прес-центр
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16 лютого 2016 року у готельно-навчальному 
комплексі «Гетьман» м. Львова проходив огляд-конкурс 
«Кращий молодий профспілковий лідер Львівщини».

За поданням президії Львівської обласної організації 
профспілки працівників агропромислового комплек-
су обласна конкурсна комісія Об’єднання профспілок 
Львівщини підвела підсумки огляду-конкурсу «Кра-
щий молодий профспілковий лідер Львівщини».

За аналізом представлених матеріалів обласна 
конкурсна комісія Об’єднання визначила кращих 

Міжгалузевий обласний огляд-конкурс «Кращий 
молодий профспілковий лідер»

молодіжних профспілкових лідерів Львівщини.
Переможцем визнано Олега Ярославовича 

Андрушківа – голову студентської профспілкової 
організації Львівського національного аграрного 
університету.

Враховуючи велику кількість профспілкових 
організацій ВНЗ Львівщини та підприємств, таке виз-
нання заслуговує особливої уваги, пошани та  по-
ширення досвіду роботи профкому Львівського 
національного аграрного університету серед 
молодіжних профспілкових організацій.

Профспілка працівників агропромислового  
комплексу та колектив Львівського національного 
аграрного університету вітають Олега Ярославовича 
Андрушківа з перемогою в обласному огляді-конкурсі, 
бажають йому подальших успіхів у профспілковій 
діяльності, в захисті прав та інтересів студентів та 
аспірантів.

Виконавчий комітет профспілок Львівщини наго-
родив переможця почесною грамотою та грошовою 
премією.

Василь Келеман, заступник голови обласного 
комітету профспілок Львівщини АПК

29 березня 2016 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбулася зустріч студентсь-
кого мера Львова, голови ССО «Основа» ЛНАУ 
Олени Голіян і віце-мера студентської ради Львова 
Наталі Яцун зі студентством університету. 

На початку зустрічі відбулися декілька цікавих 
тренінгів на тему командобудування, мета яких по-
лягала в тому, щоб студенти могли почути один одно-
го, уміли презентувати себе та свого колегу. Протягом  
2 годин спілкування зі студентами були розглянуті 
питання створення у вищих навчальних закладах 
України самодостатнього та дієвого студентського  
самоврядування, надання практичних навичок щодо 
участі студентів у вдосконаленні організації навчаль-
ного процесу, реалізації студентських проектів, участі 
студентів у забезпеченні прозорості діяльності вищих 
навчальних закладів та боротьбі з корупцією. Зокрема 
на прикладі нашого університету обговорили питан-
ня, які стосуються гуртожитків, органу студентського  
самоврядування та якості вищої освіти. 

Віце-мер студентської ради Львова презентувала ро-
боту студентства Львова та розповіла про перспективи 
роботи в місті. Також були представлені напрацьовані 
проекти, які згодом будуть втілені в реальність. Обго-

Зустріч студентської ради Львова 
зі студентством університету

ворили також можливості студентів економно подо-
рожувати Європою та втілення грантових проектів у 
життя. 

«Можливості реалізувати себе, як студента, є без-
межними, тому ми не повинні втрачати свій шанс та 
дорогоцінний час!» – сказала студентський мер Льво-
ва Олена Голіян, та наголосила, що студентство є 
рушійною силою суспільства, і ми повинні прагнути  
та здобувати те, що по праву належить нам.

Степан Зіньків, заступник голови ССО «Основа»
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20-21 березня у м. Львові для представників  
студентства вищих навчальних закладів був проведе-
ний семінар на тематику корупції у виші. Організували 
цей захід активіст Львівського лісотехнічного 
національного університету Іван Грубель та сту-
дентський мер міста Львова Олена Голіян. Прове-
дення семінару відбулося на базі Національного 
лісотехнічного університету України та Українського 
Католицького Університету. Розглядалися питан-
ня, пов’язані із корупцією при вступі у ВНЗ, а також  
робота ВНЗ у цілому, корупційні дії у гуртожитках,  
тендерах, ЗНО.

Кожну справу потрібно починати з себе, власних 
вчинків. Це стосується і поглядів на хабарництво та 
корупцію. У поширенні цих злочинів повинні нести 
відповідальність обидві сторони. Слід пам’ятати, що 
«палиця має два кінці», і не завжди легке вирішення 
проблем через давання хабара принесе добрий резуль-
тат. Саме цю інформацію до студентства хотіли донести 
доповідачі семінару.

У проведеному семінарі взяли участь студенти 
різних ВНЗ, а саме ЛНУ ім. І. Франка, Львівського 
національного аграрного університету, Українського  
Католицького Університету, Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська академія», Львівського 
державного університету внутрішніх справ та 

Студентський антикорупційний семінар
Львівського національного медичного університету 
ім. Данила Галицького. ЛНАУ представляли Ярина Ов-
сяник, Марія Вислободська, Олена Голіян, Іван Ронсь-
кий (економічний факультет), Андрій Кріцький (фа-
культет будівництва та архітектури) та Степан Зіньків 
(землевпорядний факультет).

Отже, як громадянам незалежної країни, нам варто 
пам’ятати, що зло породжує зло, а ми на боці добра! І 
якщо хочемо зупинити корупцію у своєму виші, то вар-
то почати з себе та своїх антикорупційних дій.

Ярина Овсяник, 
студентка економічного факультету

27-28 березня Міністерство освіти і науки України 
спільно з молодіжними студентськими організаціями 
провело серію тренінгів для органів студентського са-
моврядування та активних студентів «STUD ACTIVE». 

Метою тренінгів було створення у вищих навчаль-
них закладах України самодостатнього та дієвого сту-
дентського самоврядування. 

Тренінги для представників Львівської, 
Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, 
Чернівецької областей відбулися у приміщенні 
Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. 

Активними учасниками тренінгу були студенти 
Львівського національного аграрного університету, а 
саме: Олена Голіян (економічний факультет), Мар’яна 
Киницька, Андрій Даньків (факультет агротехнологій 
та екології),  Максим Ричель, Владислав Коваль (зем-
левпорядний факультет), Андрій Кріцький, Лілія Ко-
зак, Роман Сепик, Юрій Рогач, Олена Маковецька, 
Сергій Дубина (факультет будівництва та архітектури). 
Зацікавила наших активістів робота міжнародних сту-
дентських організацій, а також представлена програма  
AIESEC у Львові.

Представники ССО «Основа» ЛНАУ для себе взяли 

Тренінг для органів студентського  
самоврядування «STUD ACTIVE» 

багато корисної правової та документальної інформації, 
що допоможе покращити роботу органу студентського 
самоврядування нашого університету.

Андрій Кріцький, 
студентський декан факультету будівництва та 

архітектури
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Багатим на наукові здобутки студентсько-
го наукового активу виявився 2016 рік. По-
чинаючи з березня поточного року студенти-
науковці ЛНАУ мали змогу представляти 
результати своїх наукових напрацювань на 
Всеукраїнському конкурсі студентських  
наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук.

За результатами участі у II етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських  
наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук у 2015–2016 н. р. у  
науковому доробку Львівського національ-
ного аграрного університету 19 нагород 23 
студентів. Із них відзначено дипломом I сту-
пеня одного студента, 7 – дипломами II сту-
пеня і 15 – дипломами III ступеня. 

Пальма першості за кількістю отрима-
них нагород належить факультету механіки 
та енергетики. У науковому доробку фа-
культету 10 призових місць. Дипломом II 
ступеня відзначено Віталія Лапинського,  
гр. Ен-61 (науковий керівник – к.т.н., до-
цент Д. П. Гречишин), Василя Гороховського,  
гр. Ен-21 (наукові керівники – д.т.н., про-
фесор О. С. Калахан та ст. викл. І. М. Дро-
бот) та Іллю Павлюка, гр. Ат-21 (науковий 
керівник – к.т.н., доцент Т. Г. Щур). Велику 
когорту призерів утворили студенти факуль-
тету механіки та енергетики, нагороджені ди-
пломами III ступеня. Серед них: Роман Тур-
ченяк, гр. Ен-21 (науковий керівник – д.т.н.,  
професор О. С. Калахан); Петро Яцунський, 
гр. М-61 (науковий керівник – к.т.н., доцент 
В. Т. Дмитрів); Іван Тарнавський, гр. Птм-61 
(науковий керівник – к.т.н., доцент Д. В. Ку-
зенко); Михайло Хаймик і Богдан Самбір,  
гр. Ен-41 (науковий керівник – к.т.н., ст.  
викладач В. В. Пташник); Андрій Дендерис 
і Роман Микитинський, гр. Ат-61 (науко-
вий керівник – к.т.н., доцент Р. Є. Кригуль); 
Дмитро Марчук і Василь Височанський,  

Вітаємо переможців
гр. Ен-12 СП (науковий керівник – к.т.н., до-
цент І. М. Городецький); Степан Крупич,  
гр. М-72 і Юрій Жолобак, гр. М-51 (науковий 
керівник – к.т.н., доцент В. О. Тимочко).

Студенти економічного факультету здо-
були п’ять нагород. Відзначені дипломами II 
ступеня: Діана Маяк, гр. Мзед-61 (науковий 
керівник – к.е.н., в.о. професора Я. С. Яни-
шин); Валентина Цепок, гр. Оа-41 (науковий 
керівник – к.е.н., доцент Л. П. Петришин); 
Анастасія Гаврилюк, гр. Фін-43 (науковий 
керівник – к.е.н., доцент Н. Б. Зеліско). Ди-
пломи III ступеня отримали: Марія Косар,  
гр. Фін-61 (науковий керівник – к.е.н., в.о. 
професора Я. С. Янишин); Марія Чубінська, 
гр. Екп-61 (науковий керівник – д.е.н., про-
фесор Г. В. Черевко).

Факультети агротехнологій та екології і 
землевпорядний примножили досягнення 
ЛНАУ, отримавши в сумі 4 дипломи. Призе-
рами факультету агротехнологій та екології 
стали Лілія Ружило, гр. Аг-61 (науковий 
керівник – д.с.-г.н., професор В. І. Лопуш-
няк) – диплом ІІ ступеня, та Віталій Наумов, 
гр. Аг-61 (науковий керівник – к.політ.н., до-
цент А. Д. Копитко) – диплом ІІІ ступеня. 
Призерами землевпорядного факультету 
стали Ірина Дуда, гр. Зв-44 (науковий керів- 
ник – к.е.н., доцент О. Ф. Ковалишин) – 
диплом І ступеня, та Вікторія Зубко,  
гр. Зв-41 (науковий керівник – к.е.н., доцент  
Н. Р. Шпік) – диплом ІІІ ступеня.

Щиро вітаємо наших переможців із от-
риманими відзнаками. Нехай Ваш високий 
науковий потенціал слугує міцним фунда-
ментом для вирішення актуальних проблем 
сучасності. Подальших наукових здобутків, 
творчого натхнення та невичерпної енергії 
для нових досягнень! 

Голова Ради молодих вчених ЛНАУ, 
к.е.н., доцент   Г.  В.  Східницька


