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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
12 жовтня 2017 року у Львівському НАУ на площі біля пам’ятника національному героєві України С. Бандері 

відбулося віче «За Україну, за її волю», присвячене Дню Покрови Пресвятої Богородиці, Дню українського козацт-
ва, 75-й річниці створення УПА, Дню захисника України. Розпочався патріотичний захід молебнем до Покрови 
Пресвятої Богородиці, покровительки і захисниці українського народу з часів славного козацтва до сьогодення. 
Молебень відправив капелан ЛНАУ о. Іван Венгрин у супроводі духовного співу Народної хорової капели «Джере-
ла Розточчя». Університетська спільнота, яка зібралася на віче, молилася за усіх захисників України: і тих, які вже 
стали небесними ангелами, і тих, які є серед нас, і тих, які сьогодні мужньо захищають Україну від московського 
окупанта на сході країни.

Урочисто під мелодію стрілецької пісні «Чуєш, брате мій» було покладено квіти від студентів та працівників 
ЛНАУ до пам’ятного знака Небесній Сотні та Героєві України Анатолію Жаловазі і пам’ятника Степану Бандері.

Віче відкрив ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський, який провів екскурс у історію велично-
го Дня Покрови Пресвятої Богородиці: «Цей день завжди був нашим великим святом, але до його відзначення на 
загальнодержавному рівні Україна йшла довгим й тернистим шляхом. Безпрецедентні зразки мужності та відваги 
наших вояків на передовій новітньої російсько-української війни, сотні відданих життів за Батьківщину потре-
бували гідного вшанування з боку суспільства й держави, і тепер це свято стало символом української військової 
звитяги. 

Продовження на с. 2

Віче 
«За Україну, за її волю»
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програмою на Різдво та Великдень, які везли пісню, сло-
во, молитву, виставу: Анастасія Глущук, Христина Зозу-
ля, Михайло Дорош, Галина Феденишин (економічний 
факультет), Ольга Химин, Олексій Качмар, Христина 
Ярема, Микола Петричко (факультет агротехнологій і 
екології), Віктор Аторвін, Анастасія Барчук, Олег Черчо-
вич, Сергій Дубина, Орест Рись (факультет будівництва 
та архітектури), Юрій Лісковецький (землевпоряд-
ний факультет), Сергій Хамець (факультет механіки 
та енергетики), а також капелан університету о. Іван 
Венгрин та керівник відділу з організації виховної ро-
боти студентів Оксана Качмар.

Усіх студентів та викладачів із Днем захисника 
України привітали доцент кафедри машинобудування,
учасник бойових дій в зоні проведення АТО 
2015–2016 рр., майор запасу Збройних Сил України Ігор 
Флис та к.т.н., доцент кафедри сільськогосподарських 
машин, волонтер Зеновій Гошко.

Із закликом бути активним у житті, небайдужим 
до історії рідної держави, любити Україну та бути 
патріотом своєї землі виступив студент факультету 
будівництва та архітектури Віктор Аторвін.

Святкового настрою додали учасникам патріотич-
ного заходу виступи  Народного ансамблю «Троїсті му-
зики» (керівник С. Вус), Чоловічого вокального ансам-
блю (керівник М. Мандзак), Христини Зозулі та Михай-
ла Іващенка (студентів економічного факультету).

Завершилося віче словами капелана університету 
о. Івана Венгрина, який закликав нести віру та любов 
до Бога, України як найвищий дар, та духовним гімном 
«Боже, великий, єдиний».

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів

Початок на с. 1
Наше віче не випадково зібралося біля пам’ятника 

провідникові українського національно-визвольного 
руху Степанові Бандері, бо цього року ми відзначаємо 
75-річчя від часу створення УПА – армії нескорених, 
які з ім’ям Степана Бандери на устах повстали проти 
двох найпотужніших світових тоталітарних систем 
ХХ століття». В. В. Снітинський з гордістю назвав імена 
викладачів та студентів, які з часу Революції Гідності та 
неоголошеної війни на Сході стали на захист України: 
Ігор Флис, Орест Грех, Руслан Новосад, Назар Дуда, Ва-
силь Пелиш, Юрій Пелещак, Олег Облочинський, Олег 
Дубовий, Орест Рись. Було вручено грамоти та подя-
ки учасникам бойових дій в зоні АТО: майору запасу 
Збройних Сил України, доценту кафедри машинобу-
дування Ігорю Флису, старшому викладачеві кафедри 
іноземних мов Оресту Греху та волонтеру, к.т.н., до-
центу кафедри сільськогосподарських машин Зеновію 
Гошку.

Студенти, викладачі, працівники нашого універ-
ситету з часу подій Майдану, Революції Гідності, 
неоголошеної війни в зоні АТО були і є активними 
волонтерами, які допомагають воїнам на передовій. 
Наші бійці з передових позицій в подяку передали 
університету національні прапори України з іменними 
підписами учасників АТО і з побажаннями берег-
ти Україну. Прапори від 76 механізованої бригади, 
56 артилерійської бригади, а також від 28 окремої 
Гвардійської механізованої бригади, яка зараз пере-
буває в зоні АТО, урочисто вручили ректору В.В. Сні-
тинському як символ боротьби і свободи. Грамотами 
за волонтерську діяльність та активну громадську 
позицію були нагороджені творчі студенти-активісти, 
які двічі були на передових позиціях Донеччини із во-
лонтерською допомогою від усіх факультетів та творчою 
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З’їзд коледжів ЛНАУ з метою створення 
єдиного університетського простору 

академічного капеланства 
10 жовтня 2017 року у стінах Львівського 

національного аграрного університету відбувся з’їзд 
коледжів ЛНАУ. Метою з’їзду було створення єдиного 
університетського простору академічного капеланства 
(духовного проводу для студентів і працівників) з осе-
редками на місцях. З’їзд розпочався з Архиєрейської 
Божественної Літургії, яку очолив Владика Михаїл 
Колтун, єпископ Сокальсько-Жовківський УГКЦ. 
Опісля Божественної Літургії Владика, ректорат, дека-
ни, директори коледжів та духовенство вирушили на 
круглий стіл на тему: «Університетський центр 
академічного капеланства ЛНАУ та коледжів – осере-
док духовного виховання». 

За круглим столом були присутні: ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ В.В. Снітинський, Владика Михаїл 
Колтун, о. Іван Венгрин (капелан Львівського НАУ), 
о. Петро Верхоляк (капелан Стрийського коледжу 
ЛНАУ), о. Олег Сідельник (духівник Екологічного 
коледжу ЛНАУ), проректори та декани факуль-
тетів університету, а також директори коледжів 
М.В. Павлюк (Золочівський коледж ЛНАУ), І.Я. Рінило 
(Стрийський коледж ЛНАУ), А.Е. Вантух (Вишнянсь-
кий коледж ЛНАУ), Б.А. Костюк (Івано-Франківський 
коледж ЛНАУ), Н.Н. Сорочан (Чернівецький ко-
ледж ЛНАУ), Д.Ю. Бондарчук (Тлумацький коледж 
ЛНАУ), Я.Й. Панюра (Екологічний коледж ЛНАУ), 
О.М. Жельчик (Горохівський коледж ЛНАУ), а також 
О.Я. Андрушків (голова первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів), С.І. Хамець (голова 
ССО «Основа»).

Засідання круглого столу розпочалось вступним 
словом ректора ЛНАУ Володимира Снітинського, 
який наголосив: «Університет має систему вихован-
ня, яка дозволяє гармонійно формувати особистість 
патріота, і ми б хотіли, щоб ця система була донесе-
на до інших навчальних закладів. Також цього року 
1 вересня ми дійшли спільної думки, щоб поширити 
на інші навчальні заклади цю систему, але почати зі 

створення структури капеланства». Після чого надали 
слово Владиці Михаїлу Колтуну, єпископу Сокальсько-
Жовківському УГКЦ, який сказав: «Зустрічаючи 
труднощі наші, нам потрібна віра! Ми звертаємось до 
Бога, Бог благословляє, Бог дає життя, Бог дає хліб, Бог 
дає розум, щоб ми ним користувались, і на тих етапах 
нашого випробування нам потрібно далі іти, нам треба 
совісті, нам треба душі, нам треба благословення, нам 
треба Бога!». Далі з доповідями виступили керівник 
відділу з організації виховної роботи студентів Оксана 
Качмар, яка розповіла про виховну роботу Львівського 
НАУ, та капелан ЛНАУ отець Іван Венгрин, який 
наголосив: «Потрібно змінити бачення підходу до 
студентів духовним особам, бо ми інколи нав’язуємо 
віру, а насамперед потрібно прийти до молодої людини, 
поцікавитись про її життя, переживання, труднощі або 
позитиви, а тоді взяти її за руку і привести до церкви, 
до Бога!». Також о. Іван розповів про діяльність капе-
ланства та плани щодо його розвитку.

В результаті було внесено та підписано резолюцію 
про пропозиції щодо розвитку університетського 
центру академічного капеланства ЛНАУ та коледжів.

Цей день напише нову сторінку в історії співпраці 
між університетом та коледжами ЛНАУ і церквою.

Центр академічного капеланства ЛНАУ
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В ході зустрічі було визначено кроки подальшої 
співпраці з навчальними закладами та сільсько-
господарськими підприємствами Німеччини, Латвії та 
Кореї.  

Зокрема було відзначено успішну співпрацю з 
Латвійським сільськогосподарським університетом, де 
наші викладачі проходять стажування, беруть участь 
разом зі студентами в наукових конференціях. Міністр 
землеробства Яніс Дуклавс розказав присутнім  про 
особливості  вищої освіти у Латвії та, зокрема,  про 
особливості аграрної освіти. Також були обговорені 
перспективи організації практичної підготовки сту-
дентів на підприємствах Німеччини. Корейська делега-
ція підтвердила можливість співпраці з ЛНАУ у таких 
напрямках, як організація виробництва органічної 
продукції, будівництво тепличних господарств, роз-
виток альтернативної енергетики на базі використан-
ня біомаси. Передбачені також можливості залучення 
вчених нашого університету до відповідних проектів, 
профінансованих корейськими бізнесменами.  

Сторони підтвердили свою зацікавленість у 
подальшій співпраці, яка  передбачає участь у спільних 
проектах, стажування викладачів, мобільність сту-
дентів.

Інформаційний відділ

ЛНАУ приймає іноземних гостей

27 жовтня 2017 року Львівський національний 
аграрний університет відвідали три міжнародні 
делегації:

— делегація представників Республіки Корея, яку 
очолив посол цієї країни в Україні Лі Янг Гу. У складі 
делегації також був присутній почесний консул 
Республіки Корея у Львові Владислав Ртіщев;

— німецька делегація у складі Ліліани Грицишин – 
члена правління  Тюрінгської агенції Європейських 
програм, та Георга Айзенгарта – керівника аграрної 
спілки Федеральної землі Тюрінгія в м. Больштадт;

— представники Латвійської республіки на чолі з 
Міністром землеробства Янісом Дуклавсом. У складі 
делегації були заступник Державного секретаря 
Міністерства землеробства Латвії Рігонда Крієвіня, 
депутат Сейму Латвії, голова депутатської групи 
з міжпарламентських зв’язків з Україною Айнарс 
Межуліс, почесний консул Латвійської республіки у 
м. Львові Володимир Гарцула. Делегацію супроводжу-
вав заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України Віктор Шеремета.

Іноземні  гості зустрілися з ректором університету 
Володимиром Снітинським, який ознайомив їх з 
історією розвитку нашого університету, зі структурою 
та здобутками ЛНАУ.
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Участь у XVІI Міжнародному
 економічному форумі 

26-27 жовтня 2017 року в приміщенні стадіону 
«Арена Львів» та інших локаціях міста проходив
XVІI Міжнародний економічний форум «Львівщина –
локомотив промислової революції в Україні». Серед 
учасників були провідні українські та міжнародні екс-
перти, а також іноземні делегації. У заході взяли участь: 
Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів, голова 
Львівської обласної державної адміністрації Олег Си-
нютка, Міністр сільського господарства Латвійської 
Республіки Яніс Дуклавс, Міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу та багато 
інших. Делегацію від Львівського національного аграр-
ного університету очолив ректор, академік НААНУ 
Володимир Снітинський. До участі долучилися пред-
ставники економічного факультету ЛНАУ: професор 
кафедри права і підприємництва Юрій Губені, доценти 
кафедри фінансів, банківської справи та страхуван-
ня Оксана Рубай, Любов Синявська, Руслана Содома, 
Галина Східницька, Мар’яна Богач, Галина Марків.

В рамках XVІI Міжнародного економічного форуму 
у Львові відбувалися панельні дискусії. Перший день 
форуму присвячено обговоренню сучасного стану ре-
форм в Україні, конкурентних переваг нашої держави, а 
також можливості поширення європейського досвіду в 
українських реаліях.  

Другий день форуму відзначився роботою шести 
тематичних панелей: агропромисловий розвиток, енер-
гетична політика, міжнародні відносини, експорт, ту-
ризм та інфраструктура. Дискусії проходили в чоти-
рьох різних локаціях. Практичним аспектом співпраці 
Львівської обласної державної адміністрації та 
Державного ощадного банку України стало підписання 
меморандуму про співпрацю в рамках проекту 
«Будуй своє», що збільшить доступність підприємців 
до банківського продукту.

Галина Східницька,
к.е.н., доцент
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Спортивно-військова естафета у ЛНАУ 

10 жовтня пройшла спортивно-військова еста-
фета серед збірних команд факультетів та коледжів 
ЛНАУ. Вперше у змаганнях взяли участь коман-
ди Золочівського, Вишнянського, Екологічного, 
Горохівського, Стрийського коледжів.

У супроводі козацького маршу команди вишику-
валися для початку змагань. Головний секретар зма-
гань Юрій Самковський прозвітував про готовність 
учасників. Відкрив спортивно-військову естафе-
ту ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинсь-
кий, який привітав усіх присутніх з прийдешнім 
Днем захисника України, побажав мирного неба, 
успіхів у навчанні та добрих результатів у змаганнях.

Програма естафети охоплювала 9 видів змагань. У 
підтягуванні на поперечині від кожної команди взяли 
участь по троє чоловіків, серед яких один викладач. 
Перше місце виборола команда факультету будівниц-
тва та архітектури, яка в сумі підтягнулась 72 рази. 
Друге місце посіли відразу три команди, які підтягну-
лись по 70 разів: команда факультету агротехнологій і 
екології, команда факультету механіки та енергетики, 
команда Екологічного коледжу ЛНАУ. Найкращими 
у цій дисципліні були студент Екологічного коледжу 
Олександр Бобрієнко, який підтягнувся 32 рази, та 
студент факультету будівництва та архітектури 
Богдан Пушкарук (Буд-51) – 31 раз. Доцент кафедри
інформаційних технологій економічного факультету 

В.В. Бойко з результатом 25 підтягувань був кращим 
серед професорсько-викладацького складу.

У змаганнях з виходу силою на поперечині взяли 
участь по три чоловіки від кожної команди. Найкра-
щий результат продемонструвала команда факультету 
механіки та енергетики – 43 виходи силою, на другому 
місці з мінімальним відставанням – 42 виходи силою – 
команди факультету будівництва та архітектури та 
землевпорядного факультету.

Дуже цікаво та напружено проходили вправи 
підйом переворотом на поперечині, у яких брало участь 
по два представники. Кращою була команда землев-
порядного факультету – 42 рази. На другому місці – 
факультет будівництва та архітектури – 37 разів, лише 
на один підйом переворотом менше у команди фа-
культету механіки та енергетики – 36 разів. Відмінно 
виступив у цій дисципліні студент землевпорядного 
факультету Олександр Литвин (Зв-21), який зробив 
26 підйомів переворотом.

В змаганнях на рукоходах кращою була команда 
факультету будівництва та архітектури з результатом 
53,90 секунд. Друге місце в команди землевпорядного 
факультету – 54,14 с. Третє місце виборола команда 
факультету механіки та енергетики – 55,30 с.

У метанні гранати брали участь по три учасники, 
серед них викладач та студентка. Переможець визна-
чався за найкращим загальним метражем. Перше місце 
у команди факультету будівництва та архітектури – 
117,2 м. На другому місці команда землевпорядного 
факультету з результатом 116,95 м. Третє місце у збір-
ної Екологічного коледжу. Серед студенток кращою 
була представниця Екологічного коледжу Галина Ми-
кулин з результатом 39,4 м. Серед студентів далі за 
всіх метнув гранату магістр факультету механіки та 
енергетики Павло Закашевський – 54,1 м.

Дуже емоційно і цікаво проходили змагання з пере-
тягування линви. В складі команд було сім студентів 
та три представники професорсько-викладацького 
складу. Змагання проводились за олімпійською 
системою, з вибуванням. Кожна сутичка йшла до 
двох перемог. В запеклій боротьбі кращою стала 
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команда факультету будівництва та архітектури. На 
другому місці – команда Горохівського коледжу ЛНАУ. 
Третє місце у факультету агротехнологій і екології.

Найшвидшою в естафеті з протигазами була 
команда Екологічного коледжу ЛНАУ з результатом 
57,12 с. На другому місці – землевпорядний факультет 
(58,86 с). Третє місце у Вишнянського коледжу ЛНАУ 
(60,04 с). Слід відзначити, що усі учасники продемон-
стрували відмінну швидкість, але припускались поми-
лок при зніманні та складанні протигазів.

В естафеті «прогулянка фермера» по п’ять учасників 
від кожної команди переносили колоди на 20-метрову 
відстань. Загальна відстань складала 100 м. Найшвидше 
та найзлагодженіше діяла команда факультету механіки 
та енергетики, яка перемогла з результатом 25,63 с. 
Друге місце у команди факультету будівництва та 
архітектури – 26,84 с, на третьому місці з результа-
том 29,14 с коман-
да економічного факультету. Найкращий час серед усіх учасників продемонстрував доцент 
кафедри енергетичних систем М.О. Гошко.

Закривали естафету змагання з розбирання та збирання автомата АК-74. Найкращий результат у сумі в 
студента землевпорядного факультету Андрія Льоди (Зв-72) – 30,14 секунд. Друге місце у студента факультету 
будівництва та архітектури Миколи Кота (Арх-41) – 30,21 с. Третім був студент економічного факультету Роман 
Москаль (Птб-51) – 36,18 с.

Нагородження команд проводилося на університетському вічі, присвяченому Дню захисника України. В за-
гальному підсумку І місце і кубок отримала команда факультету будівництва та архітектури, ІІ місце – команда 
факультету механіки та енергетики, ІІІ місце – команда землевпорядного факультету.

Щира подяка за допомогу в організації і формуванні збірних команд факультетів викладачам Володи-
миру Крупі, Маркіяну Гошку, Олені Дерпак, Павлу Колодію, Віктору Іванюку та кафедрі фізичного виховання 
ЛНАУ за чітку організацію та проведення військово-спортивної естафети.

Андрій Шандор, 
завідувач кафедри фізичного виховання

Допомога воїнам АТО 

Нещодавно студенти, викладачі та працівники 
факультету механіки та енергетики за власні 
доброчинні пожертви придбали автономний авто-
матичний обігрівач для машини управління вогнем 
артилерійських дивізіонів бригадної артилерійської 
групи, яка входить до складу 28-ї окремої гвардійської 
механізованої бригади, що в цей час виконує бойові 
завдання із захисту суверенітету та територіальної 
цілісності України в Донецькій області.

Автономний автоматичний обігрівач, а також 
маскувальні сітки, теплі речі, домашні продукти 
та різноманітні смаколики, що зібрані для воїнів-
артилеристів 28-ї ОГвМБр з допомогою колективу 
факультету механіки та енергетики Львівського НАУ, 
волонтерського товариства «Голуби миру  Св. Покро-
ви», а ще – доброчинців В.В. Герасимчука, М.С. Рома-
нович та В.М. Ярича, були доставлені та передані ко-
мандуванню бригадної артилерійської групи волонте-
рами – доцентами університету І.М. Флисом та 
З.О. Гошком з нагоди професійного свята наших 
захисників – в День ракетних військ і артилерії 
Збройних Сил України.

Командування 28-ї окремої гвардійської механі-
зованої бригади висловило слова щирої поваги і 
вдячності за надану безкорисливу допомогу всьому 
колективу студентів, викладачів та працівників
факультету механіки та енергетики в особі ректора 
університету, академіка НААН України В.В. Снітинсь-
кого, а також всім іншим волонтерам та доброчинцям, 
які долучились до цього.

Ігор Флис, к.т.н., доцент
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Міжнародний фестиваль-конкурс 
«Сокальські візерунки – 2017» 

21–22 жовтня у м. Сокаль відбувся ІІ Міжнародний 
фестиваль-конкурс хореографічного та вокально-хо-
рового мистецтва «Сокальські візерунки – 2017». Зас-
новниками фестивалю є Львівське обласне відділення 
Національної хореографічної спілки України, відділ 
питань культури, Сокальська районна державна 
адміністрація та Сокальська районна рада.

У межах заходу проводили конкурс хореографічних, 
хорових колективів та вокалістів, гала-концерт за 
участю переможців, дипломантів та гостей фес-
тивалю. Оцінювало конкурс найкомпетентніше 
журі у складі: В. Піхоцький – директор фестивалю; 
М. Михайлюк – начальник відділу з питань культу-
ри, охорони культурної спадщини, туризму та релігії 
Сокальської райдержадміністрації; О. Бобків – Заслу-
жений працівник культури України, художній керів-
ник вокально-хореографічного ансамблю «Галичина»; 
П. Харісов – Заслужений працівник культури України, 
голова журі.

Вже вдруге на конкурсі Львівський НАУ представ-
ляв Народний ансамбль танцю «Первоцвіт». Яскрави-
ми костюмами, щирими посмішками, запальною енер-
гетикою  та майстерністю виконання усіх присутніх 
захопив танець «Волинська полька», який має ще другу 
назву – «Три хутори, два села, двадцять дівок – один я», 
у виконанні нашого колективу. Незважаючи на вели-
ку конкуренцію (більш ніж 60 колективів), Народний 
ансамбль танцю «Первоцвіт» здобув найвищу наго-
роду фестивалю-конкурсу – Гран-прі – з танцем,  перед
яким аплодує стоячи вся країна – «Гопаком». Ми 
вітаємо «Первоцвіт» та його керівника з перемогою і 
бажаємо подальшого творчого розквіту.

Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного 
та вокально-хорового мистецтва «Сокальські візерун-
ки – 2017» залишив яскраві спогади та враження, а 
також величезну мотивацію до подальшої мистецької 
праці.

Надія Піняга, 
культорганізатор відділу

з організації виховної роботи студентів
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Конкурс «Кубок сміху ЛНАУ – 2017» 

31 жовтня у Львівському НАУ відбувся універ-
ситетський конкурс КВК – 2017 «Кубок сміху 
ЛНАУ», організований студентською самоврядною 
організацією «Основа», первинною профспілковою 
організацією студентів та аспірантів у співпраці з 
відділом з організації виховної роботи студентів.

Проведений конкурс КВК – 2017 вкотре довів, що 
в нашому університеті навчається надзвичайно багато 
дотепних, веселих, креативних студентів, які вміють 
сміятися, жартувати, засобами гумору висміювати 
вади людського характеру та суспільства. ЛНАУ зібрав 
повну залу глядачів, які з нетерпінням чекали на цей 
захід, і нагородою для учасників були аплодисменти за 
найкращі сценки та жарти.

У заході взяли участь команди п’яти факульте-
тів: «Серцевпорядники» землевпорядного факуль-
тету, «АКМ» факультету механіки та енергетики, 
«Агростар» факультету агротехнологій і екології, 
«Беzz Б» економічного факультету, «Приїхали» фа-
культету будівництва та архітектури.

Програма виступів включала традиційні конкурси: 
«Привітання» на тему «Змінюємось на краще», «Роз-
минка», «Біатлон». Кожна команда намагалася якнай-
краще виконати конкурсні завдання. І це їм вдалося, 
оскільки всі виступи були особливими та цікавими.

І місце та «Кубок сміху ЛНАУ» отримала команда 
«Приїхали» факультету будівництва та архітектури, 
ІІ місце – команда «Агростар» факультету агротех-
нологій і екології, ІІІ місце – команда «АКМ» факуль-
тету механіки та енергетики. Крім того, переможці 
були нагороджені пам’ятними медалями конкурсу. 
Також в окремих номінаціях були відзначені: «Кра-
щий актор» – Андрій Кульчицький (студент зем-
левпорядного факультету), «Краща актриса» – Яна 
Борщ (студентка економічного факультету), «Най-
кращий жарт» у конкурсі «Розминка» – команда 
«Агростар» факультету агротехнологій і екології, 
«Кращий текстовий жарт» – команда економічного 
факультету «БеzzБ», «Краща мініатюра» – команда 
«АКМ» факультету механіки та енергетики.

Ми дякуємо усім учасникам конкурсу КВК – 2017
у ЛНАУ за чудове свято гумору, подаровані глядачеві 
цікаві жарти, мініатюри, веселі пісні, а також 
висловлюємо щиру подяку режисеру-постановнику
Віктору Аторвіну та його помічникам, ведучому 
Василеві Дорошу, звукорежисерові Олексієві Качмару
та усім, хто долучився до проведення заходу. Поки 
ми сміємося, ніякий ворог нас не здолає.

Сергій Хамець, 
голова ССО «Основа» ЛНАУ
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Grand-Prix Lviv Half Marathon 2017 

29 жовтня 2017 року у Львові відбулася масштабна 
спортивна подія – Grand-Prix Lviv Half Marathon 2017.

Випробувати власні сили та витривалість, відчути 
радість і свободу руху, насолодитися красою міста 
Львова, зустрітися з однодумцями і прихильника-
ми спорту та здорового способу життя зібралося 
близько 2100 учасників. До спортивного свята змог-
ли долучитися професіонали і любителі, дорослі і 
діти. Організатори події запропонували традиційні 
індивідуальні дистанції: 21, 10, 5 або 2 км. Половина 
від суми стартових внесків учасників забігу на 2 км 
була направлена на придбання спортивного протеза
для героя мультимедійного проекту «Переможці», 
завдяки якому відбувається підтримка ветеранів АТО.

Вже вдруге студенти та викладачі Львівського НАУ 
є учасниками півмарафону. Ми пишаємося спортив-
ними досягненнями доцента кафедри ЕТС факультету 
механіки та енергетики Маркіяна Гошка, учасника забігу 
на 21 км. Слід нагадати, що спортивна сім’я Маркіяна 
Орестовича неодноразово брала участь і перемагала у 
таких масштабних бігових подіях.

Приємною несподіванкою стала також перемога 
випускника землевпорядного факультету Львівського 
НАУ Юрія Вихопня, який у забігу на дистанції 

10 км виборов І місце.
Участь у подібних проектах – це безцінний досвід 

командної роботи. Уже другий рік команда студентів-
волонтерів ЛНАУ співпрацює із ГО «Бігова Україна». 
50 ініціативних, витривалих до різних погодних умов, 
сильних духом та небайдужих студентів нашого 
університету стали помічниками в проведенні цьо-
го великого спортивного заходу. Велику допомогу в 
організації волонтерського руху надали студентські де-
кани та керівники груп факультетів: Лілія Козак, Віктор 
Аторвін (факультет будівництва та архітектури), Бог-
дан Малицький, Сергій Хамець (факультет механіки 
та енергетики), Софія Смолярська (землевпорядний 
факультет), Христина Ярема, Микола Петричко 
(факультет агротехнологій і екології), Розілє Насибова, 
Віктор Кулявець (економічний факультет).

Щира подяка нашим спортсменам-переможцям, 
кафедрі фізичного виховання університету та студен-
там-волонтерам, що причетні до цієї події, оскільки 
кожен з них зробив свій внесок у становлення і розви-
ток спортивної культури України.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів
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Перемога в Універсіаді Львівщини – 2017 
23 жовтня на стадіоні ЛНАУ відбувся вирішальний матч з футболу «Універсіада Львівщини – 2017» між 

збірними Львівського національного аграрного університету та Львівського Державного університету фізичної 
культури. Нашій команді, щоб посісти перше місце, потрібна була лише перемога. Хлопці на поле вийшли 
зібраними та мобілізованими, продемонстрували відмінну якість гри, гідно перемогли суперника з рахунком 3:0 
і стали переможцями Універсіади. Голи забивали: у першому таймі – Тарас Пецьків (Арх-21); у другому таймі 
дублем відзначився Ростислав Лях (Тз-11).

Склад збірної команди ЛНАУ: С. Дудинський (Мев-11), Р. Гробовський (Мев-11), В. Сидорук (Птб-11), 
Р. Слива (Тз-11), Р. Лях (Тз-11), М. Піхоцький (Еко-11), О. Нестерук (Іт-11), О. Веремієнко (Мек-21), М. Пиріг 
(Мек-21), Т. Пецків (Арх-21), А. Ременюк (Арх-21), О. Сас (Мек-41), В. Барабаш (Мек-41), В. Левчик (Мек-41), 
В. Сениця (Мек-41), Д. Присяжнюк (Мек-42), Ю. Кутний (Фін-41), В. Буньо (Фін-41), О. Найдишак (Мек-45),
О. Яворів (Мек-45), Ю. Кульматицький (Еко-45), П. Войтович (Мех-41), М. Грисьо (Зв-53), І. Піцан (Мев-51).

Андрій Шимечко, 
тренер збірної команди ЛНАУ з футболу

Успішний виступ студентів ЛНАУ  
на чемпіонаті з важкої атлетики

27-29 жовтня пройшов відкритий чемпіонат м. Львова 
з важкої атлетики на «Конкурс тренерів» серед ДЮСШ, в 
якому успішно виступили студенти-важкоатлети Львівсь-
кого національного аграрного університету.

Дмитро Ковальчук (група Мо-11) зайняв ІІ місце у віковій 
групі «Кадети до 17 років» у ваговій категорії до 85 кг.

Василь Калапач (група Св-51) у ваговій категорії до 77 кг 
зайняв І місце серед молоді до 23 років і ІІІ місце у чемпіонаті 
Львівської області.

Павло Закашевський  (Ен-51) у ваговій категорії до 105 кг 
здобув дві найвищих нагороди – І місце серед молоді до 
23 років та І місце у чемпіонаті Львівської області.

Також вітаємо випускника ЛНАУ Мурата-Михайла 
Махмудова з присвоєнням йому звання Майстра Спорту 
України з важкої атлетики.

Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики
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Спеціальності Предмети для участі в конкурсі
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

• Українська мова та література
• Математика
• Іноземна мова або географія

292 Міжнародні економічні відносини
• Українська мова та література
• Іноземна мова
• Математика або географія

101 Екологія
• Українська мова та література
• Біологія
• Хімія або географія

183 Технології захисту навколишнього середовища
• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або біологія

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
126 Інформаційні системи та технології

• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або іноземна мова

191 Архітектура та містобудування
• Українська мова та література
• Математика
• Творчий конкурс

192 Будівництво та цивільна інженерія
• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або іноземна мова

193 Геодезія та землеустрій
• Українська мова та література
• Математика
• Географія або історія України

201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство

• Українська мова та література
• Біологія
• Хімія або математика

242 Туризм
• Українська мова та література
• Іноземна мова
• Математика або географія

Умови вступу до університету
Прийом до ЛНАУ на всі освітні ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансуван-

ня навчання.
Прийом документів для навчання за денною та заочною формами за ступенем «Бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти проводиться з 12 липня.
Реєстрація електронних кабінетів вступників проводиться з 2 липня.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної освіти вступають до ЛНАУ для здобуття 

ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2016, 2017, 2018 років (результати іспитів, твор-
чих конкурсів) з трьох предметів, визначених переліком конкурсних предметів (крім оцінок з англійської, 
французької, німецької та іспанської мов, які приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 2018 року). Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на 
навчання, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмета складає не нижче 100.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра ЛНАУ приймає на другий (третій) курс (з 
нормативним терміном навчання) або на перший курс (за скороченим терміном навчан-
ня) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста.
Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань із врахуванням середнього бала 
додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі (в окремих випадках – в папе-
ровій). Вступники можуть подати до семи заяв на місце державного замовлення, але не більше, ніж з 
чотирьох спеціальностей.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник додає: копію документа, що посвідчує особу; копію 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється 
вступ, і копію додатка до нього; копію сертифіката ЗНО; 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; інші 
документи, якщо це викликано особливими умовами вступу.


