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Урочиста академія з нагоди
Дня захисника України

15 жовтня у ЛНАУ відбулась Урочиста академія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України.
Викладачів, студентів та гостей зі святом привітав ректор університету, академік НААНУ Володимир
Снітинський, який відзначив, що ще від княжих часів наш народ віддав себе під покров Матері Божої, під її
захистом і заступництвом пройшов крізь віки, а сьогодні будує державу, про яку мріяв Степан Бандера. «Відзначення свята Покрови засвідчує тяглість поколінь, духовну єдність усіх борців за волю України. Цей день завжди
був нашим великим святом, але до його відзначення на загальнодержавному рівні Україна йшла довгим та тернистим шляхом. Сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства і
держави, і тому це свято стало символом української військової звитяги та святом вшанування новітніх героїв
України», – підкреслив Володимир Васильович.
Окрім того, він наголосив, що це свято для нашого університету особливе ще й тому, що 10 років тому саме
на Покрову було освячено новозбудовану на території студентського містечка церкву. Чин освячення Храму
святого рівноапостольного князя Володимира Великого здійснив Владика Михаїл Колтун, який упродовж багатьох років співпрацює із Львівським національним аграрним університетом і робить великий внесок у духовно-моральне виховання студентської молоді.
Продовження на с. 2
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Початок на с. 1
Вчена рада ЛНАУ ухвалила присвоїти Правлячому Архиєрею Сокальсько-Жовківському Михаїлу Колтуну
Почесний Диплом Doctor Honoris Causa, який йому під час Урочистої академії вручив ректор університету Володимир Снітинський. Після чого до усіх присутніх з вітальним словом звернувся Владика Михаїл Колтун.
Учасники урочистості мали змогу переглянути фільм, створений інформаційним відділом ЛНАУ з нагоди
110-ї річниці від дня народження Степана Бандери та 20-ї річниці відкриття Музею Степана Бандери у нашому
університеті.
Завершив дійство концерт духовної та патріотичної пісні, в якому взяли участь Народна хорова капела «Джерела Розточчя» ЛНАУ, вокальний ансамбль Львівського коледжу культури та мистецтва «Струни серця», Духовий
оркестр Львівського коледжу культури та мистецтва, а також студенти, аспіранти та працівники університету –
Христина Мозуль, Михайло Іващенко, Дмитро Ковальчук, Христина Пустовит, Марта Павлів, Олександр Котяй,
Олексій Стецюк, Сергій Кисіль, Назар Громик та інші.
Анжела Куза, керівник відділу
з організації виховної роботи студентів

Участь у «Euro-AGRO–2019»

12-14 листопада 2019 р. у Львові в приміщенні
ВЦ «Південний-ЕКСПО» відбулася ІV міжнародна
агропромислова виставка «Euro-AGRO–2019», учасниками якої були численні вітчизняні й зарубіжні
підприємства та організації агропромислового
комплексу. Партнером виставки є Львівський
національний аграрний університет, працівники
якого взяли активну участь у всіх основних її заходах.
Експозиція нашого університету була однією з найпопулярніших. Розміщена на ній інформація про основні наукові розробки, надавані освітні послуги викликала значний інтерес у представників аграрного бізнесу.
14 листопада в рамках виставки відбувся День
Львівського національного аграрного університету.

Основною його подією стала конференція «Вчені
Львівського національного університету – виробництву». На конференції наукову продукцію, адресовану різним категоріям сільськогосподарських виробників, сільським територіальним громадам представили наші вчені – професори В.В. Лихочвор, П.Д. Завірюха,
доценти Л.Б. Гнатишин, І.В. Дидів, Р.В. Кюнцлі,
С.В. Сиротюк, В.В. Шевчук.
Партнерство нашого університету з організаторами
виставки є традиційним. Воно сприяє налагодженню
плідних зв’язків із агровиробниками, профільними органами виконавчої влади, громадськими організаціями.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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Шлях Гідності та Свободи

21 листопада 2019 року вся Україна відзначала шосту
річницю Революції Гідності. Львівський НАУ не залишився осторонь цієї важливої події.
У фоє головного корпусу відбулася урочистість
«Шлях Гідності та Свободи» за участі університетської
громади: викладачів, працівників та студентів університету.
Дійство розпочалося із пісні-реквієму «Гей, плине
кача». Опісля до студентів та усіх присутніх звернулася
керівник відділу з організації виховної роботи студентів
ЛНАУ, в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти Анжела Михайлівна Куза, яка розповіла історію виникнення
новітнього, але надзвичайно важливого для України
свята – Дня Гідності та Свободи. Запропонувала вшанувати пам’ять усіх тих, хто віддав своє життя за волю
України, хто став Героєм Небесної Сотні та загинув,
захищаючи територіальну цілісність нашої держави
на Сході України. Анжела Михайлівна відзначила, що
події Революції Гідності змінили наше суспільство та
свідомість мільйонів українців, які зрозуміли, що Свободу і Гідність – споконвічні цінності нашого народу –
необхідно захищати зі зброєю в руках. Згадала слова
найвидатнішого студента нашого університету, провідника національно-визвольних змагань українців у
ХХ столітті Степана Бандери про цінність вибору
Свободи для майбутнього народу і запросила після
урочистості відвідати Музей С. Бандери, який створений в нашому університеті з ініціативи ректора, академіка НААНУ Володимира Васильовича Снітинського. Анжела Михайлівна пригадала, що і Помаранчева
Революція, і Революція Гідності розпочались у день,
коли наша церква відзначає Собор святого Архистратига Михаїла, який від найдавніших часів вважався
захисником українського лицарства і сьогодні оберігає усіх, хто стоїть за правду і честь та йде шляхом
Гідності і Свободи.
Капелан університету о. Іван Венгрин звернувся до
присутніх із словами про свободу, відзначив цінність
людської гідності як Божого Дару та у молитві просив
Господа захисту та миру для України і вічного спокою
невинно убієнним Героям.

Проректор з наукової роботи Ігор Богданович Яців,
декан факультету агротехнологій і екології Володимир
Васильович Бальковський, декан факультету механіки
та енергетики Степан Йосипович Ковалишин, а також
заступник декана землевпорядного факультету Наталія
Євгенівна Стойко поділилися своїми спогадами про
недавні події, висловили величезну подяку Героям, що
воюють за наше світле майбутнє, та усім небайдужим
людям, волонтерам, котрі допомагають нашим солдатам у зоні АТО.
У дійстві взяли участь творчі колективи та виконавці, які своїми піснями вшанували пам’ять усіх українських героїв. Пісню «Чорна вишиванка» заспівав студент першого курсу економічного факультету Олексій
Стецюк. Пісню «Вставай, мій народе, вставай…»
виконав квартет «Мрія» у складі студентів університету Мар’яни Семко, Олексія Стецюка, Сергія Кисіля
та керівника гурту Василя Солонецького. Викладач
економічного факультету Михайло Іващенко виступив із піснею «В той день, коли закінчиться війна…».
Завершенням урочистості стало спільне виконання усіма присутніми Державного Гімну України.
Після завершення заходу Первинна профспілкова
організація студентів ЛНАУ організувала флешмоб –
запалення свічок і передавання їх до пам’ятника Героям
Небесної Сотні та до могили Героя Небесної Сотні
Анатолія Жаловаги.
Також студенти-активісти та працівники Львівського національного аграрного університету зібралися в Музеї Степана Бандери, щоб запалити свічу
біля пам’ятного стенду. На стенді, який був освячений
два роки тому, зображені наші загиблі Герої, Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя за кращу долю
України. Серед них наші земляки – мешканець м. Дублян
Анатолій Жаловага та викладач Вишнянського
коледжу ЛНАУ Володимир Жеребний.
Запалені вогники у лампадках – це лише маленька данина пам’яті загиблим від нас, живих.
Герої не вмирають!
Антоніна Ковалів,
директор Музею Степана Бандери
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Візит науковців із Університету
сільського господарства у Кракові

19-21 листопада 2019 року в рамках міжнародної співпраці землевпорядний факультет відвідала делегація з
Університету сільського господарства у Кракові (Польща) у складі завідувача кафедри землеустрою та ландшафтної архітектури професора Юзефа Герника, професора кафедри прикладної математики Агнешки Рутковської та
Томаша Нощика. В ході зустрічі було проведено круглий стіл на тему «Особливості використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків в Україні та Польщі», обговорено питання обміну
студентами, проведення спільних наукових досліджень, організації наукових стажувань для докторантів (PhD),
участь викладачів і студентів у семінарах, круглих столах, конференціях. Обидві сторони задоволені результатами
зустрічі і готові до подальшої плідної та перспективної співпраці.
Надія Кришеник,
в.о. доцента кафедри землеустрою

Черговий візит делегатів Федерації
«Обміни Франція-Україна»

23 жовтня 2019 року в рамках підписаної угоди між ЛНАУ та Федерацією «Обміни ФранціяУкраїна» наш університет відвідала делегація з
Франції у складі президента асоціації «Іль де ФрансУкраїна» Філіпа Годійо та президента Асоціації
«Амітьє сан франтьєр Бургонь» Кармело Ніколазі.
З делегацією зустрілися перший проектор Віталій
Боярчук та керівник відділу міжнародних зв’язків
Ольга Іщенко.
У ході зустрічі обговорювалися питання участі
наших студентів, які вивчають французьку мову,
в програмах стажування на сільськогосподарських підприємствах та компаніях Франції. Французька сторона зробила презентацію програми для
студентів ЛНАУ. Усі студенти, які виявили
бажання взяти участь у програмі, пройшли
співбесіду.
Ольга Іщенко,
керівник відділу міжнародних зв’язків
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Нагородження викладачів Львівського
НАУ дипломами та обласними преміями

11 листопада 2019 року у Львівському Будинку вчених відбулися урочисті заходи, присвячені Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку. З вітальними словами до лауреатів обласної премії, працівників
наукових установ та викладачів вищої освіти Львівської області виступили: заступник голови обласної
державної адміністрації І.М. Собко, заступник голови
обласної ради Ю.І. Гудима, голова Західного наукового
центру НАН України та МОН України, академік НАН
України З.Т. Назарчук.
Основна увага промовців була зосереджена на активній життєвій позиції кожного науковця, застосуванні здобутих знань на практиці та покращенні матеріальної бази для проведення наукових досліджень. Усім відомим і молодим ученим, знаним фахівцям побажали успіхів на науковій ниві, творчих злетів, натхнення, перемог
заради миру і розвитку.
Опісля за значні досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, та з нагоди Всесвітнього дня науки відомим ученим і знаним фахівцям вручили 30 дипломів та премій, талановитим молодим ученим і спеціалістам –
120 дипломів та премій.
Серед нагороджених – троє викладачів нашого університету: к.с.-г.н., в.о. завідувача кафедри садівництва
та овочівництва імені професора І.П. Гулька, доцент Ольга Йосипівна Дидів; к.е.н., в.о. доцента кафедри геодезії
і геоінформатики Зоряна Русланівна Рижок; к.т.н., старший викладач кафедри електротехнічних систем Віталій
Романович Левонюк.
Ольга Дидів, в.о. завідувача кафедри
садівництва та овочівництва імені професора І.П. Гулька

Участь вчених ЛНАУ у
Всесвітньому конгресі олійних культур

6-7 листопада 2019 року у Львові відбувся Всесвітній конгрес олійних культур, організований Тракийським університетом м. Едірне (Туреччина). Програма конгресу включала пленарні засідання щодо виробництва
і збуту насіння олійних культур та положень, що регулюють торгівлю олією. Серед учасників та організаторів
Конгресу були представники Львівського національного аграрного університету: ректор ЛНАУ, академік
НААНУ В. Снітинський, професори С. Мягкота і С. Гринкевич, доценти В. Іванюк, Р. Шевчук, О. Сукач, старший
викладач М. Когут.
Доповіді учасників будуть опубліковані у Збірнику матеріалів Конгресу або міжнародних індексованих
наукових журналах.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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Засідання науково-координаційної ради
з питань діяльності міжрегіональних наукових
центрів НААН України

28 листопада 2019 р. на базі Львівського НАУ відбулося засідання науково-координаційної ради з питань діяльності міжрегіональних наукових центрів Національної академії аграрних наук України, на якому розглядалося питання про активізацію діяльності
міжрегіональних наукових центрів НААН. У засіданні
взяли участь понад 50 учених – представників аграрної науки України, зокрема: президент НААН академік
Я.М. Гадзало, перший віцепрезидент НААН академік М.В. Гладій, радник Президії НААН Ю.Я. Лузан, керівники та голови Науково-координаційних
рад Північного, Південного, Західного, Східного,
та Центрального міжрегіональних центрів НААН,
представники Львівської, Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької
облдержадміністрацій, наукові та науково-педагогічні працівники Західного наукового центру НААН.
Учасники засідання обговорили питання становлення і розвитку діяльності створеної у цьому році
в Україні мережі міжрегіональних наукових центрів
НААН, основне завдання яких полягає у підвищенні

ролі аграрної науки та освіти в розробці й реалізації
ефективної регіональної аграрної політики, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері
та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.
У рамках засідання з доповідями, в яких висвітлені основні проблеми становлення міжрегіональних
наукових центрів НААН, виступили перший віцепрезидент НААН, академік НААН М.В. Гладій, директор
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН О.Ф. Стасів, голова науково-координаційної ради Західного наукового центру НААН, ректор Львівського НАУ академік В.В. Снітинський,
заступник директора з питань інноваційного розвитку
Інституту сільського господарства Карпатського

регіону НААН М.В. Савка.
Перед учасниками засідання виступив перший
заступник голови Львівської облдержадміністрації
В.М. Лозинський, який підкреслив важливість співпраці аграрної науки та органів державної влади, зупинився
на проблемах аграрного сектора і села, над вирішенням
яких повинні бути консолідовані зусилля державних
структур, наукових установ, представників бізнесу.
З інформацією про досвід перших кроків новостворених міжрегіональних наукових центрів НААН виступили заступник директора ННЦ «Інститут аграрної
економіки», виконавчий директор Північного наукового центру НААН академік О.М. Нечипоренко, голова
Південного центру, директор Селекційно-генетичного
інституту Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення, член-кореспондент НААН В.М. Соколов, голова Центрального центру, директор державної
установи «Інститут зернових культур» В.Ю. Черчель,
голова Науково-координаційної ради Східного центру,
ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, член-кореспондент НААН
О.В. Ульянченко, проректор з наукової роботи Миколаївського національного аграрного університету
О.Є. Новіков.
Підсумки засідання підбив президент НААН академік Я.М. Гадзало, який зазначив, що промовці висловили чимало конструктивних пропозицій, які знайдуть відображення в програмних документах НААН,
подальших кроках керівних органів міжрегіональних
наукових центрів з виконання покладених на них
обов’язків.
За підсумками засідання науково-координаційної
ради з питань діяльності міжрегіональних наукових
центрів НААН прийнято протокольне доручення, яке
визначає подальші кроки в діяльності відповідних
структур.
Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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Науковий семінар «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми
запровадження та перспективи їх вирішення»

20 листопада 2019 р. в навчальному корпусі землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету відбувся науковий семінар
«Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми запровадження та перспективи їх вирішення». На заході були присутні викладачі
та студенти землевпорядного факультету, колеги з економічного факультету, зокрема д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Ю.Е. Губені, доцент кафедри підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності В.Р. Крупа, проректор з наукової
роботи д.е.н., в.о. професора І.Б. Яців, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» І.Р. Залуцький.
Зі вступним словом до присутніх звернувся голова
науково-теоретичного семінару – в.о. професора кафедри управління земельними ресурсами М.С. Богіра.
Мирослав Степанович привітав усіх учасників семінару, відзначив безумовну складність та дискусійність
обговорюваної теми, навів приклади зі свого багатолітнього досвіду адміністративної роботи щодо проведення аграрної і, зокрема, земельної реформи. М.С. Богіра
зазначив: «Створення ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні залишається питанням
стратегічної важливості, від реалізації якого залежить
динаміка соціально-економічного розвитку АПК, земельних відносин, національної економіки в цілому».
З доповіддю виступила завідувач кафедри земельного кадастру к.е.н., доцент Р.Б. Таратула. Доповідач
окреслила теоретичні аспекти функціонування ринку
земель в Україні. Р.Б. Таратула провела паралелі між
тривалою соціальною деградацією села і відсутністю
ринку земель сільськогосподарського призначення.
Своє бачення зняття мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення довів до аудиторії
професор Ю.Е. Губені. Вдався професор до екскурсу

в минуле, процитувавши працю Тита Лівія «Історія
Риму», наголосивши на земельних обмеженнях, які
існували в Древньому Римі. Презентував наукове
видання «Земельні очікування селян», де представив
результати та аналіз соціологічного моніторингу
земельних відносин.
Виступив також д.е.н., доцент кафедри геодезії і
геоінформатики Р.М. Ступень із доповіддю, в якій представив базові альтернативні сценарії розвитку ринку
земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Доповідач також окреслив прогноз окремих показників
ринку, а саме площ земельних ділянок, з якими відбулися транзакції, за елементами ринкового обігу станом
на 2020 рік залежно від сценаріїв розвитку цього ринку.
Зупинився на практиці запровадження обмежень
на ринку сільськогосподарських земель і доповідач
І.Р. Залуцький. Як він зауважив, за відсутності законодавчо врегульованої національної моделі обігу земельних ділянок, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва, і суспільного консенсусу щодо
суб’єктів-покупців цих ділянок при розблокуванні виникне істотна загроза негативних соціально-економічних наслідків.
Підсумки даного заходу підвів професор І.Б. Яців,
який висловив подяку керівництву факультету, викладачам, студентам та гостям за організовану зустріч. Він
зазначив, що сьогодні ми близькі до того, щоб ринок земель запрацював. Проректор закликав фахову спільноту зважено і серйозно віднестися до питання скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель,
адже процес пішов і гальмувати його нема сенсу. Ми не
знаємо, до чого це нас приведе, проте повинні розуміти,
що наше завдання – не допустити негативних змін в земельних відносинах у нашій державі.
Захід був корисним та цікавим для слухачів, адже
перехід до цивілізованого ринку землі вигідний
насправді всім.
Мирослава Смолярчук, к.е.н., доцент
кафедри управління земельними ресурсами
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Нові таланти ЛНАУ–2019

26
листопада
відбувся
фестиваль-конкурс
«Нові таланти ЛНАУ», започаткований у 2001 році
ректором нашого університету, академіком НААНУ
Володимиром Снітинським, який упродовж багатьох
років виявляє та підтримує талановиту молодь із числа
першокурсників.
За ініціативою Студентської самоврядної організації
«Основа» конкурс мав тему «Навколо Світу» та три
основні
номінації:
«Вокально-інструментальний
жанр», «Хореографія» та «Оригінальний жанр».
Розпочала свято керівник відділу з організації виховної роботи студентів Анжела Куза, яка привітала
усіх учасників фестивалю, побажала їм успіху та представила журі конкурсу, до якого увійшли: керівник
інформаційного відділу ЛНАУ Ірина Фостяк, заступник керівника відділу з організації виховної роботи
студентів з художньо-естетичного виховання Василь
Солонецький, керівник Народного ансамблю танцю
«Первоцвіт» Ольга Вихопень, керівник Народної хорової капели «Джерела Розточчя» Христина Венгрин,
президент громадської організації «Львівський молодіжний клуб» Данило Сороковий, почесний студентський віцемер Львова, проєктний менеджер Молодвіжцентру у Львові Роман Цудний, фіналіст реаліті-шоу
«Майстер-Шеф. Підлітки» Юрій Турчин, а також керівник відділу з організації виховної роботи студентів.
За результатами конкурсу визначено переможців.
Номінація «Вокально-інструментальний жанр»:
• І місце – економічний факультет;
• ІІ місце – факультет будівництва та архітектури;
• ІІІ місце – землевпорядний факультет.
Номінація «Хореографія»:
• І місце – економічний факультет;
• ІІ місце – факультет агротехнологій і екології;
• ІІІ місце – землевпорядний факультет.
Номінація «Оригінальний жанр»:
• І місце – економічний факультет;
• ІІ місце – землевпорядний факультет;
• ІІІ місце – факультет агротехнологій і екології.
Василь Солонецький, заступник
керівника відділу з організації виховної роботи
студентів з художньо-естетичного виховання
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Зустріч із Ігорем Рафаїловичем Юхновським

9

7 листопада 2019 р. у нашому університеті відбулася зустріч
із Героєм України, доктором фізико-математичних наук, професором, академіком НАН України І.Р. Юхновським.
У своєму вітальному слові ректор ЛНАУ, академік НААНУ
В.В. Снітинський наголосив, що для університетської спільноти велика честь зустрічати відомого українського вченого, державотворця та давнього великого друга нашого навчального
закладу.
Академік Ігор Юхновський – відомий спеціаліст у галузі
статистичної фізики, який створив знану у світі наукову школу. Понад двадцять років він присвятив політиці. Був лідером
першої опозиційної фракції у Верховній Раді та депутатом
чотирьох скликань. Ігор Рафаїлович – ініціатор і співавтор
Декларації про державний суверенітет України, ініціатор
«живого ланцюга» між Львовом і Києвом та Всенародного
референдуму щодо незалежності України 1 грудня 1991 року.
У 1992–1993 рр. працював в уряді на посаді першого віцепрем’єр-міністра. У 1990–1998 рр. очолював Західний науковий центр НАН України. Упродовж тривалого часу очолював
Український інститут національної пам’яті та Інститут фізики
конденсованих систем НАН України.
Серед здобутків І.Р. Юхновського варто згадати широке вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років
(прийняття відповідного Закону України, видання Національної Книги пам’яті, спорудження меморіалів і пам’ятних знаків), вшанування пам’яті жертв політичних
репресій тощо.
Усе своє життя Ігор Рафаїлович присвятив служінню Україні і сьогодні продовжує активно працювати для
Української держави. Тому у своєму виступі поділився не тільки спогадами про парламентську боротьбу за державний суверенітет України, а й своїми думками про ті найважливіші проблеми, які має вирішити наша країна
найближчим часом.
Ректор нашого університету подякував Ігорю Рафаїловичу за його чесність, принциповість, широту поглядів,
відданість інтересам України, невтомну діяльність для зміцнення авторитету Української держави та співпрацю із
Львівським національним аграрним університетом.
Анжела Куза, керівник відділу
з організації виховної роботи студентів

Урочиста академія з нагоди
101-ї річниці проголошення ЗУНР

30 жовтня у ЛНАУ відбулась Урочиста академія з
нагоди 101-ї річниці проголошення Західноукраїнської
Народної Республіки.
З доповіддю на тему «ЗУНР: уроки історії» виступив
відомий український історик, заслужений діяч науки
і техніки України, доктор історичних наук, професор
Микола Романович Литвин.
Святковий концерт відбувся за участі Народної капели бандуристів, Народної хорової капели викладачів
і співробітників ЛНАУ та Народного фольклорно-інструментального ансамблю «Берегиня» (керівник колективів – Заслужений працівник культури України
Іван Федорович Качкевич).
Редакція
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Львівський національний аграрний університет
День відкритих дверей – це не лише цікава подія, а й
важливий крок до прийняття відповідального рішення,
від якого залежатиме професійне майбутнє молоді.
Восени
Львівський
національний
аграрний
університет гостинно відкрив двері для потенційних
абітурієнтів, їхніх батьків та всіх осіб, зацікавлених в
отриманні гідної освіти.
Ректорат, декани, колективи всіх кафедр та студенти всіх факультетів готувалися до цих днів –
активно анонсували їх проведення і у мережі Інтернет,
і особисто – відвідуючи школи, гімназії, ліцеї,
технікуми, коледжі.
До Дня відкритих дверей усі факультети університету підготували для гостей насичену програму: інтерактивні презентації факультетів та університету, виставки, огляди мистецьких робіт, дипломних та курсових
проєктів.
Ректор Львівського національного аграрного
університету, академік Національної академії аграрних наук України Володимир Васильович Снітинський
ознайомив гостей університету зі славною історією та
сьогоденням університету, із його досягненнями та
традиціями, із факультетами, та побажав успішно
пройти зовнішнє незалежне оцінювання та стати студентами.
Декани факультетів продемонстрували здобутки
студентів у навчальній, науковій та спортивній роботі,
їх мистецькі і творчі досягнення. Увагу учнів та студентів коледжів було акцентовано на використанні у
навчальному процесі сучасного програмного забезпечення, проходження студентами навчальних і виробничих практик за кордоном та у передових підприємствах
України, а також перспективах подальшого працевлаштування. Гості мали можливість побувати в обладнаних аудиторіях та комп’ютерних класах, методичних
кабінетах та музеях університету, де їм провели цікаві
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гостинно відкрив двері для майбутніх абітурієнтів
екскурсії.
Гості університету також поспілкувалися з викладачами, отримали вичерпні відповіді на всі запитання,
дізналися про багатогранне, цікаве, сповнене приємних
вражень, незабутнє студентське життя безпосередньо
від самих студентів.
Дарунком для гостей стали концерти за участю студентів усіх факультетів, які є учасниками художніх колективів Львівського НАУ та переможцями багатьох
всеукраїнських вокальних та музичних конкурсів.
Абітурієнти відкрили для себе Львівський національний аграрний університет як один із провідних багатопрофільних вишів країни, де не лише пропонують надзвичайно широкий спектр спеціальностей
і освітніх програм для здобуття високоякісної конкурентноспроможної освіти, але й вміють і люблять
приймати гостей, берегти традиції й вірно дружити.
Впродовж днів відкритих дверей університет
відвідало понад 2000 гостей. Деякі з них вперше
побували у нашому навчальному закладі, а дехто, як,
наприклад, студенти коледжів ЛНАУ – ближче познайомилися із університетом, в якому зможуть продовжити здобуття вищої освіти за скороченою формою, вступивши одразу на другий або третій курс.
Цікава мандрівка університетом та його територією
стала чудовою можливістю для абітурієнтів впевнитися в унікальності ЛНАУ та остаточно визначитися із
майбутньою Альма-матер. Відтак із навчального закладу абітурієнти йшли з надією повернутися сюди вже у
статусі студентів.
Висловлюємо щиру подяку деканам факультетів,
професорсько-викладацькому складу і усім причетним
до організації та проведення традиційних для нашого
Львівського національного університету днів відкритих дверей.
Інформаційний відділ
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Спортивно-військова естафета

8 жовтня 2019 року на стадіоні Львівського
національного аграрного університету відбулася спортивно-військова естафета з 10 військово-прикладних
видів спорту. В програмі – підтягування на поперечині,
вихід силою в упор на поперечині, віджимання на брусах, підйом переворотом в упор на поперечині, переміщення на рукоходах, метання гранати, перетягування
линви, естафета в протигазах, «прогулянка фермера»,
розбирання та збирання автомата АК-74.
На спортивно-військову естафету, окрім п’яти факультетів, прибули збірні команди з семи коледжів
Львівського НАУ (Екологічний коледж, Вишнянський
коледж, Горохівський коледж, Стрийський коледж, Золочівський коледж, Івано-Франківський коледж, Чернівецький коледж). У змаганнях взяли участь понад
200 учасників. До заходу були залучені викладачі,
аспіранти та працівники факультетів і коледжів.
На відкритті змагань з вітальним словом до учасників звернувся перший проректор Львівського НАУ,
професор Віталій Мефодійович Боярчук, були присутні також голова профспілкової організації працівників
ЛНАУ, доцент кафедри будівельних конструкцій, кандидат технічних наук Роман Андрійович Шмиг та декани факультетів.
Право підняти державний прапор України було
надано переможцю спортивно-військової естафети
2018 р. – команді Івано-Франківського коледжу ЛНАУ.
Головний суддя змагань, завідувач кафедри фізичного виховання, майстер спорту України з вільної боротьби Ігор Васильович Вовк ознайомив учасників із
програмою та правилами проведення змагань.

В підтягуванні на поперечині від кожної команди взяли участь по троє чоловіків, серед яких один
викладач чи співробітник. Перше місце виборола команда Екологічного коледжу ЛНАУ, друге місце посіла команда Вишнянського коледжу ЛНАУ, третє
місце – команда Чернівецького коледжу ЛНАУ. Найкращим у цій дисципліні був студент Чернівецького
коледжу Дмитро Корбут з результатом 43 підтягування. Відзначився також викладач фізичного виховання

Вишнянського коледжу ЛНАУ Олександр Ломака з результатом 30 підтягувань. Серед професорсько-викладацького складу та обслуговуючого персоналу другі
місця здобули завідувач кафедри менеджменту, професор Віталій Бойко, аспірант факультету агротехнологій
і екології Олександр Дикий та майстер виробничого навчання Чернівецького коледжу ЛНАУ Василь Глухой з
однаковим результатом – 20 підтягувань на поперечині.
Третє місце посів доцент кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Маркіян Гошко з результатом 19 підтягувань.
У змаганнях «Вихід силою в упор на поперечині»
від кожної команди взяли участь по три представники. Найкращий результат продемонструвала команда
землевпорядного факультету, друге місце поділили економічний факультет і Екологічний коледж ЛНАУ, третє
місце здобув факультет механіки та енергетики. Відзначився у цьому виді змагань студент землевпорядного
факультету Олександр Литвин, який 25 разів виконав
вправу.
У вправі підйом переворотом на поперечині першими були студенти Екологічного коледжу, на другому місці – Горохівський коледж, третє місце зайняв
Золочівський коледж. Найкращий результат показав
студент Горохівського коледжу Назарій Колотинський,
який виконав вправу 34 рази.
В спортивних змаганнях з переміщення на рукоходах
брало участь 5 осіб (4 студенти + викладач чи працівник). Перше місце виборола команда Івано-Франківського коледжу ЛНАУ з результатом 53,29 с, на другому – команда Горохівського коледжу ЛНАУ з результатом 54,06 с, третє місце посіла команда землевпорядного факультету з результатом 56,25 с.
У віджиманнях на паралельних брусах брало участь
по три представники. Перемогла команда землевпорядного факультету, на другому місці – факультет механіки
та енергетики, третє місце – у економічного факультету. Відмінно виступив у цій дисципліні студент землевпорядного факультету Олександр Литвин, рекордсмен
світу з віджимання на брусах з вагою +48 кг, який виконав вправу 100 разів.
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до Дня захисника України

У метанні гранати брали участь по три учасники, серед них викладач та студентка. Переможець визначався
за найкращим загальним метражем. Перше місце у команди факультету агротехнологій і екології, на другому місці команда Івано-Франківського коледжу, третє
місце у збірної факультету будівництва та архітектури.
Серед студенток найкращою була представниця факультету агротехнологій і екології Наталія Ігнатова з
результатом 38,10 м, серед студентів перемогу отримав
представник факультету агротехнологій і екології Володимир Андрощук з результатом 50,0 м, серед викладачів
найкращий результат показав керівник фізичного виховання Івано-Франківського коледжу ЛНАУ Андріан
Крохмалюк, який метнув гранату на 52 метри.
Найшвидшими в естафеті з протигазами була команда Стрийського коледжу ЛНАУ, на другому місці
– факультет агротехнологій і екології, третє місце – Горохівський коледж. Слід відзначити, що усі учасники
продемонстрували відмінну швидкість, але припускались помилок при зніманні та складанні на стіл протигазів.
В естафеті «прогулянка фермера» по п’ять учасників
від кожної команди переносили дві 30-кілограмові колоди на 20-метрову відстань. Загальна відстань складала 100 м. Найшвидше та найзлагодженіше діяла команда факультету механіки та енергетики, друге місце
здобув Івано-Франківський коледж, третє – факультет
будівництва та архітектури.
Дуже емоційно, напружено, безкомпромісно проходили змагання з перетягування линви. В складах команд було сім студентів та три представники професорсько-викладацького складу або працівники. Змагання
проводилися за олімпійською системою, з вибуванням.
Коледжі та факультети змагались окремо. В запеклій
боротьбі серед факультетів перемогу здобула команда
факультету механіки та енергетики, друге місце – команда економічного факультету, третє місце – землевпорядний факультет. Серед коледжів не було рівних
команді Горохівського коледжу, на другому місці ко-

манда Стрийського коледжу, третє місце посіла команда Івано-Франківського коледжу.
Закривали естафету змагання з розбирання та збирання автомата АК-74. Найкращий результат у сумі
в студента Івано-Франківського коледжу Ярослава
Марусяка – 35,03 с, друге місце у студента факультету
механіки та енергетики Дмитра Мельничука – 37,89,
третім був студент факультету агротехнологій і екології
Святослав Лемішка з результатом 41,89 секунд.
Отже, за результатами дев’яти видів змагань у спортивно-військовій естафеті факультетів та коледжів
ЛНАУ перемогу здобула команда Івано-Франківського
коледжу ЛНАУ, на другому місці – команда землевпорядного факультету, третє місце посіла команда Горохівського коледжу ЛНАУ.
Після закінчення змагань перший проректор, професор В.М. Боярчук та голова профспілкової організації працівників ЛНАУ, доцент Р.А. Шмиг нагородили
усі команди. Призами та грамотами було відзначено
переможців, що посіли перші, другі та треті місця за
видами спортивно-військової естафети.
Команда-переможець та команди-призери у
загальнокомандному заліку були нагороджені кубками
та медалями.
Ігор Вовк,
завідувач кафедри фізичного виховання
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Збірна команда університету з
важкої атлетики – бронзовий призер в
командному заліку серед ЗВО Львівщини
30 листопада 2019 року на базі спеціалізованого
спортивного залу важкої атлетики спортивного клубу «Епіцентр» відбулися спортивні змагання з важкої
атлетики за програмою «Універсіада Львівщини – 2019».
Переможцями та призерами змагань стали:
• Антон Філінський (АТ-11) – І місце у ваговій категорії до 55 кг;
• Дмитро Ковальчук (МО -31) – І місце у ваговій категорії до 96 кг;
• Павло Закашевський, випускник факультету механіки та енергетики 2019 року, член збірної команди
України з важкої атлетики – І місце у ваговій категорії
до 102 кг;
• Андрій Крушельницький (ЗВ-22сп) – ІІ місце у ваговій категорії до 102 кг;
• Олена Маковецька (АРХ-51) – ІІІ місце у ваговій
категорії до 71 кг.
На високому рівні виступили: Віталій Наконечний
(ЕН-11) – IV місце у ваговій категорії до 55 кг; Святослав
Федоришин (ЗВ-22сп) – IV місце у ваговій категорії до
67 кг; Олег Ярмолюк (АГ-22) – V місце у ваговій категорії до 67 кг; Назар Пушкар (ЗВ-22сп) – VI місце
у ваговій категорії до 89 кг; Володимир Карбовник
(ЗВ-61) – VIII місце у ваговій категорії до 73 кг.
Окрасою спортивних змагань стали виступи провідних спортсменів збірної команди нашого університету

з важкої атлетики – МС України, члена збірної команди
України Павла Закашевського та Дмитра Ковальчука,
які показали відмінну техніку виконання класичних
вправ важкої атлетики та показали високі спортивні
результати в ривку та поштовху. Зокрема Дмитро Ковальчук значно покращив свої результати, вирвавши
штангу вагою в 125 кг і штовхнувши 155 кг.
Вітаємо збірну команду університету з важкої атлетики та тренерський колектив кафедри фізичного виховання.
Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики

Вітаємо Віктора Решеніна з перемогою
у Чемпіонаті Європи WPA з пауерліфтингу

21-24 листопада в Польщі відбувся 7 Чемпіонат Європи WPA з пауерліфтингу.
В окремій вправі «Жим лежачи» в професійному дивізіоні перемогу здобув Віктор Решенін. У ваговій
категорії до 82,5 кг його результат – 185 кілограмів. Також атлет став першим серед вікової категорії
20-23 роки. Цей результат в абсолютній категорії серед юніорів і тінейджерів дозволив йому взяти
«золото».

Кафедра фізичного виховання
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Перемога в «Універсіаді Львівщини» з футболу

21 жовтня 2019 р. на стадіоні ЛНАУ відбувся вирішальний футбольний матч між збірними командами
Львівського національного аграрного університету
та Львівського державного університету фізичної
культури імені Івана Боберського.
На змаганнях були присутні ректор Львівського національного аграрного університету, академік НААНУ
Володимир Васильович Снітинський, проректори, декани, викладачі та студенти ЛНАУ.
Почесними гостями матчу були: ректор Львівського
державного університету фізичної культури імені Івана
Боберського, професор Євген Никодимович Приступа;
начальник Львівського обласного відділення Комітету
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки Анатолій Олександрович Ігнатович; президент
Львівського обласного спортивного товариства «Гарт»
Богдан Володимирович Юхницький; легенди футбольного клубу «Карпати» Степан Федорович Юрчишин
та Олександр Арсенійович Чижевський; арбітр ФІФА
Андрій Арпадович Шандор.
Нашій команді, щоб посісти перше місце, потрібна
була лише перемога. Хлопці на поле вийшли зібраними та мобілізованими. На початку гри незначна територіальна перевага була у нашої команди, яка на десятій
хвилині матчу завершилася взяттям воріт суперника.
Гол забив Андрій Ременюк (АРХ-41). Після пропущеного гола гра вирівнялася, і команда ЛДУФК створила
декілька небезпечних моментів, але на 34-й хвилині
гравці ЛНАУ провели вдалу контратаку та забили другий гол. Тим разом відзначився Юрій Раделицький

(ЕКО-11). З рахунком 2:0 команди пішли на перерву.
У другому таймі команди продемонстрували хорошу гру, в обох команд був ряд хороших моментів. На
15-й хвилині другого тайму за некоректну гру в штрафному майданчику було призначено пенальті в ворота
збірної ЛНАУ. Реалізувати пенальті намагався студент
ЛДУФК Віталій Сільченко, який пробив у нижній кут
воріт, але воротар команди ЛНАУ Валентин Горох
(ЕК-21) продемонстрував відмінну реакцію та відбив
м’яч. На 79-й хвилині гравець команди ЛДУФК Орест
Панчишин зміг забити єдиний гол у ворота нашої команди.
В заключних 10 хвилинах високий рівень, добру
та якісну гру показали обидві команди, кожна команда мала можливість забити гол, але гравці ЛНАУ не
дали суперникам завершити матч внічию. З рахунком
2:1 перемогу здобула команда ЛНАУ та стала чемпіоном з футболу серед закладів вищої освіти Львівщини ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Урочисте нагородження футболістів та тренерського
складу відбулося 12 листопада 2019 року в залі Вченої
ради Львівського національного аграрного університету. Нагороди отримали всі учасники збірної команди ЛНАУ з футболу, а також тренери – Ігор Юліанович
Чапля та Андрій Ярославович Шимечко
Нагороди вручили ректор Львівського національного аграрного університету Володимир Васильович
Снітинський, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної ради Роман Іванович Хімяк, начальник Львівського обласного відділення (філія) Комітету з фізичної культури та спорту
Міністерства освіти і науки України Анатолій
Олександрович Ігнатович, президент Львівського
обласного спортивного товариства студентів «Гарт»
Богдан Володимирович Юхницький.
За вагомий особистий внесок у розвиток студентського спорту ректора Львівського національного аграрного університету Володимира Васильовича Снітинського також було нагороджено подякою.
Ігор Вовк,
завідувач кафедри фізичного виховання
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Студент ЛНАУ взяв участь у
Чемпіонаті світу з армспорту серед
людей з обмеженимиЗ 27можливостями
жовтня по 3 листопада 2019 року в

м. Констанца (Румунія) проходив Чемпіонат світу з армспорту серед людей з
обмеженими можливостями у двох вагових категоріях – до 85 кг та понад 85 кг.
В складі збірної команди України у ваговій категорії до 85 кг країну представляв
студент Львівського національного аграрного університету Петро Дончак (група
АІН-51). Маючи власну вагу 70 кг, Петро
Дончак зумів вибороти V місце у ваговій
категорії до 85 кг.
Петро Дончак – різносторонньо розвинений спортсмен, Майстер спорту України з
легкої атлетики (УОРА), непогані спортивні
результати показує і на змаганнях з пауерліфтингу.
Виступ студента нашого вишу можна вважати вдалим і в майбутньому побажати йому
ще кращих результатів на світових і європейських чемпіонатах.
Михайло Хома,
тренер з важкої атлетики

Команда ЛНАУ з армспорту –
бронзовий призер
серед команд ЗВО Львівщини

6-7 листопада 2019 року збірна команда ЛНАУ з армспорту в командному заліку
здобула ІІІ місце серед збірних команд
закладів вищої освіти за програмою Універсіади Львівщини – 2019.
Призерами змагань на ліву руку стали:
- Орест Цюпик (ФІН-31) – ІІ місце у
ваговій категорії до 55 кг;
- Назар Ковальчук (Е-51) – ІІ місце у
ваговій категорії до 70 кг;
- Андрій Гук (ЕН-11) – ІІІ місце у ваговій
категорії до 55 кг;
- Максим Телевка (БУД-41) – ІІІ місце у
ваговій категорії до 80 кг.
Переможці і призери змагань на праву руку:
- Орест Цюпик (ФІН-31) – І місце у ваговій категорії до 55 кг;
- Інна Лимич (ТЗ-11) – ІІ місце у ваговій категорії до 60 кг;
- Назар Ковальчук (ЕН-51) – ІІ місце у ваговій категорії до 70 кг;
- Максим Телевка (БУД-41) – ІІ місце у ваговій категорії до 80 кг;
- Андрій Гук (ЕН-11) – ІІІ місце у ваговій категорії до 55 кг;
- Сергій Сенчук (АІН-12) – ІІІ місце у ваговій категорії до 90 кг.
Тренер збірної – викладач з важкої атлетики М.М. Хома.
Кафедра фізичного виховання

