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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Шановні наші випускники!

Сердечно вітаємо Вас у стінах Львівського національного аграр-
ного університету, в якому Ви у різні роки здобували освіту та 
свій фах. Ми тішимося з того, що Ви не пориваєте зв’язків зі своєю  
альма-матер, і сьогодні Ви гідно представляєте її в усіх найважливі-
ших сферах сільськогосподарського виробництва та науки. У тих 
здобутках, які сьогодні маємо в АПК нашої держави, велика частка 
Вашої самовідданої та висококваліфікованої праці.

Професори та викладачі університету бачать у випускниках 
здійснення своїх мрій та задумів, адже те золоте зерно знань, яке 
вони, як мудрі сіячі, засівали у молоді душі і серця, нині дало щедрий 
урожай. І плоди їхньої великої праці — у професійній реалізації їх 
випускників.

Наш університет пишається своїми вихованцями, серед яких 
відомі політичні та громадські діячі, авторитетні науковці, керівники 
установ та організацій, висококваліфіковані економісти, агроно-
ми, екологи, інженери-механіки, енергетики, землевпорядники, 
будівельники та архітектори, які сьогодні повністю формують сферу 
сільськогосподарського виробництва Західного регіону нашої держа-
ви, працюють по всій Україні та гідно представляють її за кордоном.

Ми знаємо, що наші випускники – це не просто представники тієї чи іншої хліборобської професії, а 
люди з особливим станом душі, що люблять землю і свідомо прагнуть на ній і для неї працювати, беручи 
на озброєння свій професіоналізм та віру у велике майбутнє нашого села та всієї України.

З повагою Володимир Снітинський,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ
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Факультет агротехнологій і екології, один із пер-
ших факультетів нашого навчального закладу, сьогодні 
пожинає щедрі плоди своєї 160-ти річної діяльності. 
В першу чергу, гордістю факультету є його випускни-
ки – це більше 15 тис. висококваліфікованих фахівців, 
які стали відомими вченими і науково-педагогічними 
працівниками, знаними академіками, докторами 
наук, професорами, кваліфікованими доцентами, 
вмілими керівниками, організаторами і фахівцями-
професіоналами аграрного виробництва, відомими 
політиками і державними діячами, поетами і пись-
менниками, релігійними достойниками, керівниками 
адміністративних районів і областей та різних держав-
них і приватних структур.

Сучасний факультет агротехнологій і екології – це 7 
кафедр: екології та біології; агрохімії та ґрунтознавства; 
садівництва та виноградарства; технологій в рос-
линництві; генетики, селекції та захисту рослин;  
тваринництва і кормовиробництва; філософії. До  
структури факультету також належать навчально-
наукові підрозділи: інститут селекції і технології 
картоплі, інститут ріпаку, відділ насінництва, 
біотехнологічна лабораторія, міжкафедральна 
агрохімічна лабораторія.

Важливим ресурсом і надбанням факультету є його 
науково-педагогічні працівники. Нині на кафедрах фа-
культету працює 85 викладачів вищої кваліфікації, се-
ред яких 9 докторів наук і професорів, 59 кандидатів 
наук і доцентів. Гордістю факультету є такі відомі у 
наукових і педагогічних колах особистості: академік 
НААНУ, академік АН ВО України, доктор біологічних 
наук, професор, ректор ЛНАУ В.В. Снітинський; док-
тор сільськогосподарських наук, професор В.І. Лопуш-
няк (декан факультету); доктор сільськогосподарських 
наук, професор В.Г. Влох; академік АН ВО України, 
доктор сільськогосподарських наук, професор  
З.М. Томашівський; академік АН ВО України, док-
тор сільськогосподарських наук, професор В.В. Ли-
хочвор; доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор І.І. Тимошенко; доктор біологічних наук, академік  

АН ВО України, заслужений діяч науки і техніки, док-
тор сільськогосподарських наук, професор І.А. Шувар; 
доктор біологічних наук, професор П.С. Гнатів, провідні 
досвідчені доценти П.Д. Завірюха, В.І. Гулько, О.Ф. Лит-
вин, Г.О. Косилович, М.М. Вислободська, М.І. Бомба, 
О.М. Коханець, Н.Є. Панас, В.С. Борисюк, Б.І. Бінерт, 
І.М. Пархуць, П.Р. Хірівський, В.В. Бальковський,  
М.В. Біляк, Б.Б. Кружель, Р.А. Наконечний та інші. 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», 
«Спеціаліст», «Магістр» за трьома спеціальностями: 
«Агрономія», «Плодоовочівництво і виноградарство», 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та зба-
лансоване природокористування». На спеціальних ка-
федрах діє аспірантура та докторантура. На факультеті 
функціонує вчена рада із захисту кандидатських 
дисертацій зі спеціальності «Екологія».

На факультеті, як і в університеті, є всі можливості 
для самореалізації у науковому плані, що доводять наші 
студенти, котрі здобувають перемоги на Всеукраїнських 
студентських олімпіадах.

Факультет працює над інтеграцією аграрної освіти 
нашої держави у європейську систему освіти з метою 
отримання доступу до сучасних технологій, широкого 
використання зарубіжного  досвіду щодо підготовки 
фахівців агрономічного і екологічного профілю на 
рівні європейських стандартів. Викладачі факульте-
ту постійно підвищують свій науково-професійний  
рівень, проходячи стажування та співпрацюючи 
з науковцями як українських, так і закордонних 
університетів (Польща, США, Канада, Великобританія, 
Франція, Ізраїль, Чехія, Угорщина).

Також факультет агротехнологій і екології працює 
над різноплановими тематиками, що відображені 
у концепції розвитку науково-дослідної роботи  
факультету на 2011–2020 рр., яка передбачає всемірне 
сприяння розвитку пріоритетних напрямків, з яких  
факультет має відповідний науковий доробок і науко-
ве лідерство.

Василь Лопушняк, 
 декан факультету агротехнологій і екології
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Наш факультет за час своєї понад п’ятдесятилітньої 
історії підготував сотні висококваліфікованих 
фахівців, які творчо та відповідально працюють у галузі 
будівництва та архітектури, гідно презентують свою 
альма-матер як в нашій країні, так і  за кордоном. 

У нас навчається понад 500 студентів, 
функціонує шість кафедр, зокрема чотири випускові 
(архітектури та планування сільських поселень; 
будівельних конструкцій; технології та організації 
будівництва; дизайну архітектурного середовища 
сільських поселень) та дві загальноосвітні (вищої 
математики; українознавства). Понад п’ятдесят 
висококваліфікованих викладачів свої знання і досвід 
передають майбутнім фахівцям; читаючи  лекції чи 
проводячи практичні заняття, вони орієнтуються на 
новітні досягнення у галузі вітчизняного та зарубіжного 
будівництва та  архітектури, враховують ситуацію у 
сучасній будівельній індустрії України. Гордість фа-
культету – його випускники, які завжди пам’ятають, що 
архітектор і будівельник залишає по собі твори, в яких 
продовжує жити його душа і талант.

Нині студенти здобувають освіту за ОС «Бакалавр», 
«Спеціаліст», «Магістр» в галузі знань «Архітектура 
та будівництво»  за спеціальностями «Архітектура та 
містобудування» і «Будівництво та цивільна інженерія». 
Підготовка фахівців передбачає понад десять 
спеціалізацій і ґрунтується на поєднанні гуманітарних, 
природничо-наукових та кваліфікаційних навчаль-
них програм. Забезпечення навчально-лабораторними 
приміщеннями дає змогу на високому методичному  
рівні проводити лабораторні та практичні заняття,  
практикуми й наукові дослідження, активно вико-
ристовуючи при цьому комп’ютерну техніку, якою 
на факультеті обладнано чотири спеціалізовані 
комп’ютерні лабораторії. Студенти опановують низ-
ку фундаментальних і професійно орієнтованих 
дисциплін, глибоке вивчення яких дає  змогу почу-
вати себе конкурентоспроможними на сучасному 
ринку праці та успішно працювати на  виробництві, 
у провідних архітектурних та будівельних фірмах 
та організаціях. Зважаючи на виклики сьогодення, 

модернізовано усі навчальні плани і програми, адже 
студенти нашого факультету здобувають освіту у 
європейських країнах за програмою подвійного дипло-
ма. За погодженими навчальними планами передбаче-
но скорочення терміну навчання для випускників ви-
щих професійних училищ і коледжів. 

Факультет налагодив тісні зв’язки  із науково-
дослідними, проектними і виробничими установами 
регіону,  де  кафедри мають свої філії та організовують 
проведення занять,  що дає змогу забезпечувати ви-
соку практичну підготовку майбутніх будівельників 
та архітекторів. Окрім того, студенти проходять ви-
робничу та переддипломну практику у провідних 
архітектурних та будівельних фірмах, зокрема і за 
кордоном, адже колектив нашого  факультету актив-
но розвиває співпрацю із провідними будівельними та 
архітектурними школами Австрії, Німеччини, Канади, 
Англії, Словаччини, Польщі, Латвії.

Важливий напрям нашої роботи – розвиток науко-
вих досліджень студентів: у нас активно діють понад де-
сять наукових гуртків, у яких систематично займаються 
майбутні фахівці.  Виконуючи курсові та дипломні ро-
боти, студенти розробляють реальні проекти на замов-
лення виробництва. Про високий рівень їхньої фахової 
підготовки свідчать нагороди та призові місця, які вони 
традиційно здобувають  на виставках, конкурсах дип-
ломних проектів  та олімпіадах.  

Нові часи ставлять перед архітекторами і 
будівельниками нові завдання. Ці завдання успішно 
вирішують фахівці, які здобули освіту у нашому нав-
чальному закладі. Адже упродовж багатьох років фа-
культет будівництва та архітектури ЛНАУ отримує 
позитивні відгуки про своїх випускників, серед яких 
відомі архітектори, інженери-будівельники, вчені, 
державні і громадські діячі, які не поривають зв’язків 
зі своєю альма-матер і плідно працюють для розбудови 
незалежної Української держави. Колектив факультету 
сердечно вітає усіх своїх вихованців і бажає їм подаль-
ших успіхів.

Андрій Мазурак,
декан факультету будівництва та архітектури
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Львівський національний аграрний університет 
є провідним науково-дослідним центром Західного 
регіону України в ділянці досліджень актуальних 
технологічних, інженерних, економічних, соціальних, 
земельних, архітектурно-будівельних проблем аграр-
ного сектора національного господарства. Науко-
ву діяльність в університеті здійснюють близько 450 
штатних працівників, у тому числі 35 докторів наук, 
295 кандидатів наук. Серед керівників та виконавців 
наукових досліджень – академік і член-кореспондент  
НААНУ, 6 Заслужених діячів науки і техніки, Заслуже-
ний працівник народної освіти України, Заслужений 
художник України, лауреат Державної премії України 
та понад 60 членів різних громадських академій наук.

Про актуальність і народногосподарське значення 
результатів наукових досліджень наших учених свідчать 
понад 110 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 
отриманих за 2011–2015 рр.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу 
і відповідні структури для того, щоб успішно займати-
ся науково-дослідною роботою на сучасному рівні. У 
його складі 6 навчально-науково-дослідних інститутів, 
9 лабораторій. Для апробації результатів наукових 
досліджень слугує Навчально-виробничий центр 
(дослідне господарство) університету.

Львівський національний аграрний університет 
проводить активну видавничу діяльність. Упродовж 
2011–2015 рр. вчені ЛНАУ опублікували близько 
7000 наукових праць, у тому числі 119 монографій,  
38 підручників, 239 навчальних посібників і довідників. 
До послуг студентів та викладачів – наукова бібліотека з 
фондом понад 550 тис. одиниць, яка сьогодні є однією з 
найбільших сільськогосподарських бібліотек в Україні.

Звичним явищем для університету ста-
ли різноманітні наукові заходи міжнародного, 
всеукраїнського та регіонального рівнів. Так, протя-
гом 2015 року в Дублянах було проведено 47 науково-
практичних конференцій, 11 семінарів, 7 круглих столів 
тощо. 

У науковій роботі бере участь і студентська молодь. 
Лауреатами і переможцями студентських конкурсів 
та олімпіад за останні 5 років стали 166 студентів. 

У 2015 році студенти університету опублікували  
811 наукових статей. 

Для зміцнення кадрового потенціалу при кафедрах 
університету створена низка аспірантур, в яких сьогодні 
навчаються 59 аспірантів і 21 здобувач. Протягом  
2011–2015 рр. наукові працівники університету захис-
тили 7 докторських та 109 кандидатських дисертацій. 

Наукові здобутки, традиції й практика підготовки 
фахівців високого професійного рівня сприяють виз-
нанню нашого університету як на теренах України, 
так і за її межами. Ми підтримуємо співпрацю з понад 
п’ятдесятьма навчальними та науково-дослідними за-
кладами країн Європи, Азії, Північної Америки. 

Презентація наукового доробку університету 
здійснюється й у формі участі в міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних виставках. Лише упро-
довж 2015 року ми взяли участь у шести таких за-
ходах. За результатами роботи виставок університет 
здобув Гран-Прі у номінації «Ефективність науково-
дослідної діяльності вищих навчальних закладів» на 
ХХV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та 
кар’єра–2014», Гран-Прі у номінації «Компетентністний 
підхід в освітній діяльності вищої школи» та По-
чесне звання «Лідер вищої освіти України» на  
ХХVІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта 
та кар’єра – 2015». 

Ігор Яців,
проректор з наукової роботи 

Невід’ємною складовою освітньої діяльності 
Львівського національного аграрного університету 
є виховна робота, організацією і координацією якої 
займається підрозділ з організації виховної роботи 
студентів.

Головною метою виховання студентської молоді є 
формування свідомого громадянина України, патріота, 
представника української національної еліти через 
прищеплення високих моральних якостей та духовних 
цінностей.

Однією з найдієвіших форм національно-
патріотичного виховання студентів університету є ак-
тивна діяльність музею Степана Бандери, музею історії 
університету та кабінету-музею ім. Євгена Храпливого. 
Студенти відвідують музеї, знайомляться з історією 
університету, визначними діячами аграрної науки та 

політики.
У ЛНАУ діє центр академічного капеланства, яке 

очолює капелан отець Іван Венгрин. Діяльність цен-
тру реалізується через служіння Божественної Літур- 
гії у храмі Святого рівноапостольного князя Володи- 
мира Великого, зведеного та освяченого у 
2009 році, та спільні молитви за мир і єдність 
в Україні, духовні реколекції з метою вихо-
вання любові до Бога, України, любові до сво-
го ближнього, через тренінги та християнські  
заходи.

Велику роль у вихованні патріотизму відіграє ро-
бота художніх колективів університету. Участь у та-
кому колективі виховує у студентів розуміння краси,  
уміння організувати себе і свій час, а через пісню,  
танець, слово плекається виховний ідеал особистості 

Виховна робота

Наукова робота
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У Львівському національному аграрному універ-
ситеті постійно проводиться робота щодо підвищення 
рівня практичної підготовки студентів, зміцнюється 
матеріальна база, вдосконалюється методичне за-
безпечення, коригуються навчальні плани в нап-
рямку підвищення практичної складової навчання, 
вдосконалюється система підбору кваліфікованих 
педагогічних кадрів.

Львівський національний аграрний університет 
приділяє велику увагу питанням міжнародного 
співробітництва та використання досвіду провідних 
європейських університетів. Завдяки співпраці із 
закордонними навчальними ВНЗ студенти нашо-
го університету мають можливість вивчати передо-
вий світовий досвід у галузі аграрного сектора. Така 
співпраця передбачає розробку та реалізацію спільних 
інноваційних проектів, участь в конференціях та 
семінарах, обмін студентами, магістрами, аспірантами, 

навчальними та науковими матеріалами, стажуван-
ня викладачів, а також забезпечує можливість для 
професорів, аспірантів, магістрів та студентів обох 
сторін брати участь у програмах обміну і співробіт-
ництва у сфері агрономії, агрохімії, агробіології, 
біотехнології, захисту рослин, екології, ґрунтознавства, 
садівництва, якості та безпеки продукції АПК, 
механізації сільського господарства, енергетики та 
автоматизації, аграрної економіки, менеджменту.

Для підвищення рівня практичної підготовки в 
університеті створено комісію із забезпечення якості 
практичного навчання бакалаврів і магістрів аграрної 
сфери, вдосконалено навчальні плани, створено гро-
мадську організацію «Асоціація випускників ЛНАУ», 
запроваджено вивчення другої іноземної мови 
(французької), розроблено Положення про організацію 
виробничих практик на теренах України та за кор-
доном, підготовлено пакет документів для отриман-
ня подвійного диплома з провідними закордонними 
університетами, сформовано перелік баз стажування 
для студентів різних спеціальностей, перепрофільо-
вано роботу відділу навчального маркетингу та  
працевлаштування.

В найближчому часі заплановано запровадити  
дуальну форму навчання та налагодити взаємовідно-
сини з європейськими агропромисловими компаніями 
для організації на їх базі стажувань студентів ЛНАУ.

За останні роки значно активізувалась контакти 
з бізнесом, в тому числі з бізнесменами-випускни- 
ками ЛНАУ. 

Олег Микула,
начальник навчальної частини 

справжнього українця. У 2015 році було відзначено 
40-річчя творчої діяльності Народної капели 
бандуристів, а також присвоєння дівочому вокально-
інструментальному ансамблю «Берегиня» звання «На-
родний». Ці колективи стали учасниками міжнародних 
фестивалів у Польщі, Франції та Болгарії.

Також ЛНАУ гостинно приймає Всеукраїнські 
фестивалі народної хореографії «Яблуневий цвіт» 
та «Осінній листопад», організовані Львівським 
відділенням національної спілки хореографів, яку 
очолює Заслужений працівник культури України, 
художній керівник і постановник танців Народного ан-
самблю танцю «Первоцвіт» П. Харісов.

В університеті активно діє Студентська самовряд-
на організація «Основа» та первинна профспілкова 
організація студентів та аспірантів, які об’єднують 
студентську молодь ЛНАУ, займаються захистом 
прав студентства та організовують співпрацю з 
адміністрацією та професорсько-викладацьким скла-
дом університету. Щорічно проводяться традиційні 
фестивалі-конкурси «Нові таланти університету», кон-
курс КВН, «Міс і містер університету», інтелектуальна 
гра «Що? Де? Коли?», конкурс «Краща кімната» у гур-
тожитках ЛНАУ, а також акції для допомоги бійцям 
АТО «Збережімо життя», «Україна понад усе».

Велику роль у підготовці сильної духом і фізично 
студентської молоді відіграє робота кафедри фізичного 
виховання, яку очолює А.А. Шандор, заступник голо-

ви Федерації футболу Львівщини, арбітр ФІФА. Діють 
секції та гуртки з 19 видів спорту. Гарною традицією в 
університеті стало проведення турніру з футболу «Ку-
бок ректора», Всеукраїнської спартакіади здоров’я, 
військово-патріотичної естафети серед збірних команд 
факультетів, приуроченої Дню захисника України. 
Студенти ЛНАУ щорічно займають призові місця на 
Всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях.

Виховна робота – це велика і клопітка праця, яка 
допомагає формувати активну громадську позицію 
студентської молоді, виховувати в молодого покоління 
почуття патріотизму.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації 

 виховної роботи студентів

Навчальний процес
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Економічний факультет був створений у 1951 році, 
і з цього часу виконує помітну роль в житті універси-
тету, виступаючи провідним науковим та навчально-
методичним осередком в галузі аграрної економіки та 
економічної науки в цілому. На кожному етапі факуль-
тет разом з університетом постійно вирішує наукові, 
педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання.

Підготовка фахівців ведеться за спеціальностями 
«Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Економіка», 
«Фінанси, банківська справа та страхування», 
«Міжнародні економічні відносини», а також новою 
для факультету спеціальністю, за якою цьогоріч вперше 
відбуватиметься набір студентів – «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Студенти факульте-
ту стають переможцями на Всеукраїнських конкур-
сах наукових робіт, олімпіад, активно беруть участь 
у стипендіальній програмі «Завтра UА», а також в 
міжнародних конференціях за кордоном.

Потужний науково-педагогічний потенціал 
економічного факультету є запорукою успішного на-
дання високоякісної освіти. Колектив економічного 
факультету активно увійшов у Болонський процес, що 
дає реальну можливість отримати рівноправний ста-
тус у європейському освітньому просторі. Навчальний 
процес забезпечують 137 викладачів, з них 10 докторів 
наук, професорів, 100 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної 
спеціальності передбачає доповнення набутих ними 
теоретичних знань сучасною практикою. Студенти  
факультету проходять теоретичну і практичну підго- 
товку у фермерських господарствах США, Польщі,  
Німеччини, Франції, Чехії. Такий підхід дозволяє 
не лише закріпити теоретичні знання фахівців 
різних кваліфікаційних рівнів, а й набути необхідні 
для професійного зростання навички прийняття 
самостійних управлінських рішень. 

Велику увагу на факультеті приділено розширенню 
міжнародного наукового співробітництва. Загально-
визнаним є доробок факультету у здійсненні науко-
вих досліджень, тісній співпраці з МФ «Відродження»,  
RSS-фундацією, відповідними кафедрами і відділами 

Чеського сільськогосподарського університету, Ріль- 
ничої академії в Жешуві, Варшавської вищої шко-
ли бізнесу, Рільничої академії в Кракові, Вищої 
школи бізнесу в Кельце (Польща), відділом між-
народних програм Державного університету штату  
Пенсільванія (США). 

Факультет всебічно сприяє студентам у праце-
влаштуванні, а саме організовує та проводить  на 
базі університету «Форум кар’єри», основною метою  
якого є адаптація молоді до сучасного ринку праці та 
співпраця з потенційними роботодавцями.

Гордістю нашого факультету є випускники, які до-
сягли найвищих рівнів професійного та суспільного 
визнання: видатні вчені, викладачі, провідні спеціалісти 
та дослідники, депутати Верховної Ради України, 
працівники міністерств та урядових структур, відомі 
громадські діячі, посадовці, підприємці, економісти, 
бухгалтери та інші.  Серед випускників факультету – 
керівник Державної фінансової інспекції у Львівській 
області М.І. Диба; заступник директора департаменту 
з питань використання коштів державного бюджету 
в регіонах рахункової палати І.Б. Стефанюк; старший 
офіцер управління Державної прикордонної служби 
України Б.С. Шийка; начальник управління водного 
господарства Кам’янка-Бузького району І.І. Теслюк; 
керівник філії «Ощадбанку» в м. Кам’янка-Бузька  
В.М. Височанський, керівник Стрийської ОДПІ  
Р.М. Гладій, а також люди, які все життя присвятили 
науці – М.І. Андрушко та Ю.Е. Губені. 

 Перспективи розвитку факультету ставлять на по-
рядок денний участь у міжнародних програмах, а саме: 
проектах ERASMUS+, рамковій програмі Горизонт-2020, 
Стипендіальній програмі ім. Лейна Кіркланда, Програмі 
академічних обмінів імені Фулбрайта та інших – з ме-
тою зміцнення і розширення зв’язків із закордонними 
партнерами, а також стажування науково-педагогічних 
працівників у міжнародних провідних вищих нав-
чальних закладах.

 Ярослав Янишин,
 декан економічного факультету

Економічний факультет
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Землевпорядний факультет – важливий підрозділ 
Львівського національного аграрного університету, де 
навчається понад 400 студентів денної форми та майже 
500 студентів заочної форми навчання. 

Навчальну, наукову та виховну роботу забезпечує 
висококваліфікований професорсько-викладацький 
колектив, у якому працює 7 академіків та членів-
кореспондентів галузевих академій наук, 8 докторів 
наук, професорів, 35 кандидатів наук. 

Після закінчення навчання на факультеті випуск-
ники мають можливість продовжити навчання в 
магістратурі за різними спеціальностями, закінчивши 
яку можуть вступити до аспірантури або залишитися 
працювати на спеціальних кафедрах факультету.

За час функціонування факультету підготовлено по-
над 120 000  інженерів-землевпорядників, які сьогодні 
працюють у системі Держгеокадастру України та 
його територіальних органах, у науково-дослідних і  
проектних інститутах землеустрою, у міських,  селищ-
них і сільських радах та інших  державних, кому-
нальних і приватних землевпорядних організаціях. 
Факультет завжди відзначався своїми кадрами – 
високоосвіченими науковцями та педагогами. Випуск-
ники факультету нині розв’язують завдання земельної 
реформи в Україні, працюючи в різних структурах  
державних земельних органів.

Землевпорядний факультет розташований в окре-
мому навчальному корпусі, має власні комп’ютерні 
класи, лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, 
навчальний геодезичний полігон. У літній період всі 
студенти факультету проходять навчальні практи-
ки з геодезії, ґрунтознавства, фотограмметрії, а також 
виробничі практики в системі підприємств Держ- 
геокадастру України.

Міжнародна діяльність факультету направле-
на на співпрацю в навчальній та науково-дослідній 
роботі з Краківською академією рільництва (Поль-
ща), Люблінською аграрною академією (Польща), 
Жешівською вищою інженерно-економічною шко-
лою (Польща), Державним університетом Молдо-
ви (Молдова), Латвійським сільськогосподарським  

університетом (Латвія), а також з землевпорядними  
факультетами і кафедрами ВНЗ України.

Багате і різноманітне життя факультету. На кафедрах 
працюють наукові гуртки, проводяться студентські 
наукові конференції. Велика увага приділяється 
науково-дослідній роботі студентів. Беруть участь 
студенти в спортивних змаганнях факультету і 
університету.

Багато студентів факультету розкривають свої талан-
ти, беручи активну участь у художній самодіяльності, в 
організаційній роботі різних підрозділів студентсько-
го самоврядування. Все це в значній мірі допомагає їм 
за час навчання набути досвіду організаційної роботи,  
що важливо для майбутніх фахівців.

Випускник землевпорядного факультету – фахівець 
широкого профілю. Він і інженер, і економіст, і юрист, 
і представник влади. Наша спеціальність розвиває в 
студентах якості дослідника і талант проектувальника, 
смак художника і акуратність працівника. Тут і роман-
тика далеких незвіданих доріг, принада молодих, і скру-
пульозна, ревна праця в тиші кабінетів.

Землевпорядний факультет пропонує повний набір 
послуг в галузі землевпорядного освіти, характерний 
для провідних європейських університетів. 

Михайло Ступень, 
декан землевпорядного факультету

Землевпорядний факультет
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«Університетські вісті» 
є обов’язковим.

Факультет механіки та енергетики  
достатньо тривалий час веде підготовку 
висококваліфікованих фахівців галузі 
інженерного забезпечення агропромислово-
го виробництва. Його історія розпочинається 
з далекого 1878 року. Саме тоді вийшов 
«Підручник рільничої механіки» Томаша 
Рильського, в якому було детально розгля-
нуто будову та особливості конструкцій 
робочих органів сільськогосподарських ма- 
шин, правил їх експлуатації та ремонту.

Сьогодні факультет – це дев’ять кафедр, 
понад 60 спеціалізованих лабораторій,  
6 кабінетів для курсового і дипломного  
проектування, 4 комп’ютерні класи, дос- 
лідно-експериментальна механічна майс-
терня, парк навчальних машин, навчальний 
полігон, більше 25 кафедр на виробництві. 
Навчальний процес здійснюють 13 док-
торів технічних наук, 75 кандидатів 
наук. Для підготовки фахівців вищої 
кваліфікації функціонує аспірантура, діє 
спеціалізована вчена рада із захисту кан-
дидатських дисертацій К 36.814.03 за 
спеціальністю «Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва».

З 2016 року підготовка студентів буде 
проводитись за освітніми ступенями «Бака-
лавр», «Магістр» за спеціальностями «Агро-
інженерія», «Галузеве машинобудування», 
«Автомобільний транспорт», «Електроенер-
гетика, електротехніка, електромеханіка». 

Факультет налагодив і підтримує тісні 
зв’язки із навчальними закладами Польщі, 
Болгарії, Чехії, Словаччини, Болгарії, 
Білорусі. Завдяки цій співпраці студенти 
факультету мають можливість навчатись 
за програмою подвійних дипломів, брати 
участь в трансфері, проходити практику за 
кордоном тощо.

Навчальний процес на факультеті, 
окрім лекційних та лабораторних за-
нять, передбачає проведення експеримен-
тальних досліджень, що сприяє творчо-
му розвитку, формує у студентів здатність 
самостійно вирішувати технічні завдання. 
Під час навчання  широко використовується 
ліцензоване програмне забезпечення 
(Windows, пакет Office, Компас-графік 3D, 
AutoCaD, Autodesk Inventor, Statistica). Завдя-
ки цьому випускники факультету отримують 
достатні  професійні знання і навички, що 
дозволяє їм успішно працювати в різних га-
лузях сільського господарства, машинобуду-
вання, сферах електротепловодопостачання, 
експлуатації та технічного обслуговування 
автомобільного транспорту. 

Факультет гордиться своїми випуск-
никами, серед яких: О.І. Порошенко,  
О.М. Сало, М.Й. Товт, В.І. Устич, Ю.Р. Фецо- 
вич, Я.Ф. Шпак, Б.В. Щур, В.В. Ільницький,  
О.В. Левицький.

Степан Ковалишин, 
декан факультету механіки та енергетики

Факультет механіки та енергетики


