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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
З Днем знань!

Шановні викладачі, співробітники, аспіранти та студенти!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди початку нового навчального року.
Сьогодні життя постійно вимагає не лише від молодого, а й від старшого покоління наступного: хочеш іти в 

ногу з часом – учись! Сподіваюся, що й цього року зерна науки, вміло й щедро засіяні педагогами університету, да-
дуть добрі сходи і зростуть у душах студентів щедрим урожаєм мудрості, практичних навичок, фахового досвіду 
та вмінням втілювати отримані знання в реальному житті.

Знання – це сила. Сила творіння та поступу. Вони необхідні не лише для того, щоб займатися певною справою 
чи ремеслом, а й для будівництва міцної конкурентоспроможної держави.

Висловлюю слова великої вдячності Вам, дорогі викладачі, за Вашу самовіддану працю та виконання над-
звичайно відповідальної місії – виховання нового покоління українців. Адже саме Ви сприяєте формуванню 
патріотичної позиції та національної свідомості молодих людей, від яких залежить завтрашній день Української 
держави.

Нехай новий навчальний рік примножить Ваші освітні, наукові, спортивні та мистецькі здобутки та викарбує 
ще одну важливу, рясно всіяну незабутніми історіями та ілюстровану яскравими подіями сторінку в літописі  
навчального закладу.

Дорогі студенти, вчіться, щоб багато знати, розумно діяти та правильно жити. Міцного Вам здоров’я, значних 
успіхів у навчанні та високої активності у громадському житті. І  нехай у всіх щирих намірах і добрих починанням 
Вам завжди подає руку Господь. 

Володимир Снітинський,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ
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До Дня першокурсника студентська самоврядна 
організація «Основа» організувала квест «Ознайом- 
лення з Дублянами». На початку першокурсників 
привітали керівник підрозділу з організації виховної 
роботи Оксана Володимирівна Качмар, голова ССО 
«Основа» Олена Голіян та представники первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів. 

У своєрідному змаганні брали участь команди 
всіх факультетів. Квест був організований не лише 
для визначення переможців, а й для ознайомлення 
першокурсників з нашим мальовничим студмістечком.

Квест проводився як спортивна, інтелектуальна 
та творча гра.  Студенти перебігали з однієї точки до 
іншої, забивали м’яч у ворота, відповідали на питан-
ня інтелектуальної вікторини та складали вірші про 
свій факультет. Всі команди відповідально виконали  
завдання.

З часом проходження всієї дистанції 25хв 01с пере-
могла команда першокурсників економічного факуль-
тету. 

ССО «Основа» виносить подяку первинній 
профспілковій організації студентів та аспірантів за по-
дарунки переможцям.

Ми раді прийняти першокурсників до студентської 
родини. Бажаємо успіхів у навчанні та творчих злетів! 

Яна Крачковська,
 студентка економічного факультету

Студентський квест «Ознайомлення з Дублянами»

З нагоди Дня Незалежності України та напередодні 
Дня знань мої найщиріші привітання та сердечні по-
бажання безхмарного неба над золотоколосою ни-
вою, міцного здоров’я та особистого щастя, добра 
і процвітання для пана ректора, академіка НААН 
України В.В. Снітинського та усього славного колек-
тиву викладачів, працівників і студентів Львівського 
національного аграрного університету!

Хай розлога нива, котру Ви щороку засіваєте 
добірними зернами знань і вмінь, колоситься благо-
датним, щедрим урожаєм фахових аграріїв, які розбу-
довуватимуть нашу державу для блага кожного грома-
дянина і всього українського народу, достойного бути 
серед розвинених демократичних європейських націй, 
народжує патріотів, що продовжать славні традиції 
державотворення всесвітньовідомих українців: князя 
Володимира Великого і гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, провідника нації Степана Бандери і ге-
нерал-хорунжого Тараса Чупринки, Левка Лук’яненка і 
В’ячеслава Чорновола.

Запевняю Вас, що ми, бійці та офіцери окремої 
гвардійської механізованої бригади ЗСУ, в протистоянні 
із військовими підрозділами РФ та сепаратистськими  
незаконними збройними формуваннями, які оснащені 

Вітання з передової

та навчені для війни із нами на кошти та під керівництвом 
Росії, виконаємо свій військовий обов’язок перед дер-
жавою, забезпечимо мирне й безхмарне небо над Ваши-
ми головами для благородної педагогічної праці та дос- 
тойного життя. Нехай оселиться впевненість у Ваших 
душах і запанує спокій у домівках.

Ми переможемо неодмінно! Слава Україні! 
Ігор Флис,

Помічник начальника штабу управління 
бригадної артилерійської групи військової частини 
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16 вересня у фермерському господарстві «ЛІМ» 
Кам'янка-Бузького району Львівської області пройшов 
День поля на тему «Вирощування кукурудзи 2015 – ра-
зом до успіху!», в якому взяли активну участь студенти-
магістри групи Аг-71 разом зі своїм викладачем, до-
центом О.М. Андрушком, який читає курс «Методика і 
організація наукових досліджень в агрономії».

День поля розпочався привітальним словом 
організаторів дійства. Після цього керівник ФГ «ЛІМ»  
М.І. Лисишак поділився досвідом вирощування куку-
рудзи у своєму господарстві. Регіональні представни-
ки  компаній-виробників насіння кукурудзи та засобів 
захисту рослин і добрив представили презентаційні 
матеріали та зразки продукції.

 Надзвичайно цікавим виявився огляд в польових 
умовах дослідних демонстраційних  посівів різних 
сортів та гібридів кукурудзи від провідних компаній 
світу, таких як Монсанто, R.A.G.T., Піонер, Евраліс, 
Самміт-Агро, Заатбау. Ці компанії представили по-
над 150 сортів та гібридів кукурудзи, які належать до 
різних груп стиглості (ФАО 170-380) і відзначаються 
високим потенціалом врожайності. Керівники та агро-
номи  господарств мали можливість оцінити і підібрати 

День поля у ФГ «ЛІМ»
найкращі для вирощування у своєму регіоні гібриди і 
сорти. 

Нам, як майбутнім фахівцям-аграріям, було над-
звичайно приємно і цікаво відвідати захід тако-
го роду, оскільки організатори дуже вміло змогли  
донести важливу інформацію, наголосивши на окре-
мих технологічних особливостях  вирощування того чи 
іншого гібриду. 

Мацюк Юля, Ломадзе Ірина, магістранти групи Аг-71

10 вересня 2015 року викладачі та студенти факульте-
ту агротехнологій і екології Львівського національного 
аграрного університету на чолі з деканом професором 
В.І. Лопушняком взяли участь у науково-виробничому 
семінарі «Овочева майстерня», організованому фірмою 
«Syngenta» на базі ФГ «Бескиди», що розташоване в  
с. Сатиїв Дубенського р-ну Рівненської області.

Учасникам семінару були представлені 
демонстраційні посіви нових сортів і гібридів овочевих 
культур: капусти білоголової, червоноголової, цвітної, 
броколі, кольрабі, помідорів, кабачків, патисонів, со-
лодкого перцю, цукрової кукурудзи, а також системи їх 
захисту від хвороб і шкідників.  Для учасників семінару 
була прочитана лекція на тему «Технології захисту 
овочевих культур і картоплі», а також проведений 
майстер-клас з набуття навичок використання засобів 
індивідуального захисту під час роботи з пестицида-
ми та з контролю якості застосування робочих рідин 
пестицидів.

Приємно відзначити, що серед провідних фахівців 
фірми-організатора та головних спеціалістів 
господарств-учасників семінару були випускни-
ки факультету агротехнологій і екології Львівського 
національного аграрного університету.

Участь викладачів і студентів факультету 
агротехнологій та екології  у науково-виробни-

Науково-виробничий семінар 
«Овочева майстерня»

чих семінарах такого характеру дає можливість  
ознайомитись не тільки з різноманітним сортиментом 
сортів і гібридів овочевих рослин, але й особливостя-
ми сучасних технологій  їх вирощування в конкрет-
них ґрунтово-кліматичних умовах, адже запорукою 
успішності овочівництва є правильний та своєчасний 
вибір насіння, технології вирощування, засобів захис-
ту рослин  та системи удобрення. Набуті під час таких 
науково-виробничих семінарів  знання є важливою 
складовою у підготовці висококваліфікованих молодих 
фахівців в галузі овочівництва.

Ольга Дидів, 
кандидат с.-г. наук, в.о. доцента
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Під неба куполом зібрала нас ця мить
І хвилюванням сповнила родинним,

Щемною радістю у серці щось бринить
День знань до нас із вересня прилинув.

1 вересня 2015 року у Львівському національному аграрному 
університеті відбулися урочистості з нагоди Дня знань.

Святкування розпочалося Божественною літургією у храмі 
святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Свят-
кову літургію очолив протосинкл Сокальсько-Жовківської 
єпархії Української греко-католицької церкви отець Володимир 
Коткевич.

Урочиста академія відбулася на стадіоні ЛНАУ. З вітальним 
словом до учасників урочистостей звернувся ректор ЛНАУ, 
академік Національної академії аграрних наук України та 
Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних 
наук Володимир Снітинський, який закликав першокурсників 
рівнятися на національного героя, що став символом незламності 
українського духу, – Степана Бандеру. Ректор від імені профе-
сорсько-викладацького колективу побажав сьогоднішньому 
молодому поповненню бути гідними продовжувачами славних 
традицій та наукових досягнень університету.

Під час урочистостей з нагоди посвяти у студенти пролуна-
ли привітання з Днем знань від міністра освіти і науки України 
С.М. Квіта та в.о. директора «НМЦ «Агроосвіта» Т.Д. Іщенко. 
Із щирими словами до академічної спільноти звернулися за-
ступник директора Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Роман Верещинський, протосинкл Сокальсько-
Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви отець 
Володимир Коткевич, голова Львівської обласної організації 

Посвята першокурсників у лави ЛНАУ
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профспілки працівників АПК Михайло Тарнавський, на-
чальник Західної філії Українського державного центру 
радіочастот Петро Комар, керівник управління економіки 
Львівської міської ради Вікторія Довжик, настоятель храму 
Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ м. Дубляни о. Іван Сас, 
міський голова м.Дубляни Василь Попович.

Від імені студентів-першокурсників урочисту присягу за-
читав студент факультету агротехнологій та екології Богдан 
Федина, пообіцявши «бути чесними і сумлінними у навчанні 
і праці», «невпинно йти шляхом духовного вдосконалення 
та здорового способу життя», «нічим не заплямувати ви-
соке звання студента Львівського національного аграрного 
університету», «бути патріотами України». Виконавши сту-
дентський гімн «Гаудеамус», першокурсники приєдналися 
до великої студентської родини.

Незабутнім подарунком від студентів та викладачів був 
святковий концерт. Запальними хореографічними поста-
новками та патріотичними піснями усіх присутніх вітали 
Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник заслуже-
ний працівник культури України Побєда Харісов), Народний 
камерний хор «Бужани» та Народна хорова капела «Джере-
ла Розточчя» (художні керівники Марія Мандзак та Марія 
Дребот), студенти землевпорядного факультету Андрій Ви-
соцький, Мар’яна Збитковська та Микола Фаєвич, асистент 
кафедри будівельних конструкцій Сергій Нікіфоряк, сту-
дентка економічного факультету Христина Зозуля. Гостем 
свята був народний артист України Мар'ян Шуневич, який 
у своїх піснях «Родина» та «Многая літа» побажав миру, 
процвітання, родинної любові та Божого благословення.

Незабутньою миттю фіналу святкування урочистостей стала 
поява поважного гостя із глибини віків – князя Володимира Ве-
ликого, який звернувся до першокурсників із повчальним сло-
вом.

Велику університетську родину та гостей окропили свяче-
ною водою капелан ЛНАУ о. Іван Венгрин та настоятель храму 
Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ о. Іван Сас.

Святкування завершилося виконанням гімну «Боже, вели-
кий, єдиний».

Зичимо усім студентам щасливої дороги у Країну знань, а 
професорсько-викладацькому складу здоров’я, енергії, наснаги 
до праці та нових наукових звершень.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів
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З 23 по 25 вересня у Львівському національному 
аграрному університеті проходив Міжнародний сту-
дентський форум «Студентська молодь і науковий 
прогрес в АПК». В стінах нашого університету вдало-
ся зібрати найкращий студентський науковий актив з 
України та близького зарубіжжя.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь сту-
денти природничих університетів Вроцлава і Любліна, 
Вищої інженерно-економічної школи в Жешуві, Вар-
шавського університету природничих наук (SGGW), 
а також інших навчальних закладів Польщі та Лит-
ви. Із вітчизняних навчальних закладів учасника-
ми форуму були студенти-науковці Національного 
університету біоресурсів і природокористуван-
ня України (м. Київ), Харківського національного 
технічного університету сільського господарства  
ім. Петра Василенка, Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету, Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету, Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, 
Львівського національного університету ім. Івана 
Франка, Національного університету «Львівська 
політехніка», Львівської державної фінансової академії, 
Львівської комерційної академії, Львівського інституту 
економіки і туризму, Львівського національного 
університету ветеринарної медицини ім. С. Гжицького, 
а також студенти коледжів Львівського національного 
аграрного університету.

Кількісний склад учасників форуму свідчить 
про небайдужість студентської молоді України та 
зарубіжних країн до проблем в сфері агропромисло-
вого комплексу. Цього року наш університет відвідали 
близько сотні студентів із вищеперелічених навчальних 
закладів. В межах форуму працювало 7 міжнародних 
студентських наукових конференцій, у роботі яких взя-
ли участь понад 400 студентів. 

Найактивніші студенти нагороджені почесними гра-
мотами. Слід відмітити, що кращі доповіді було обрано 

шляхом відкритого голосування присутніх слухачів. З 
огляду на тематику наукових доповідей студентів мож-
на зробити висновок, що їх найбільше цікавлять питан-
ня вдосконалення фінансово-економічних відносин в 
АПК, розвиток сільських території, проблеми викори-
стання, охорони та управління земельними ресурсами, 
проблеми екології, а особливо впровадження нових 
технологій у сфері механізації аграрного виробництва 
і сільськогосподарського будівництва. 

Гості нашого університету мали змогу відвідати 
музеї університету та виставки студентських наукових 
розробок, ознайомитися із факультетами, аудиторіями 
та кафедрами університету, студентським містечком та 
історією університету. В останній день форуму всім ба-
жаючим було проведено екскурсію старовинним Льво-
вом.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що фо-
рум у стінах Львівського національного аграрно-
го університету пройшов корисно і цікаво. Голов-
не його призначення – збільшення майбутнього 
інтелектуального потенціалу країни – реалізовано, 
оскільки зерна знань, викладених учасниками заходу, 
проростуть і втіляться в розробці сучасних технологій 
виробництва високоякісного продукту для майбутніх 
поколінь. 

Галина Східницька, 
голова ради молодих вчених ЛНАУ

Міжнародний студентський науковий форум 
«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»
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Традиційно в останню декаду вересня до  
Дублян з’їжджаються науковці з різних міст України 
та зарубіжжя, щоб взяти участь у форумі, який 
вже давно отримав статус одного з найважливіших 
та найцікавіших заходів у сфері аграрної науки 
України. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 
260 представників вітчизняних і зарубіжних вищих  
навчальних закладів і наукових установ, причому не 
тільки аграрного профілю. 

Відкриваючи форум, голова міжнародного науко-
вого комітету, ректор ЛНАУ академік В.Снітинський 
привітав його учасників та побажав плідної праці, 
розширення наукових контактів, реалізації твор-
чих задумів. У своєму виступі «Завдання аграрної  
науки у забезпеченні розвитку АПК країни» доповідач 
розглянув виклики, які стоять перед агропро-
мисловим комплексом України, охарактеризував 
можливості вирішення існуючих проблем за допомо-
гою інноваційного розвитку цього сектора економіки. 
Ректор підкреслив важливість забезпечення трансферу 
інновацій від наукових установ до виробників. 

Із доповіддю «Аграрна політика та євроінтеграція 
України» на відкритті форуму виступив завідувач ка-
федри економіки підприємства та інновацій ЛНАУ  
д.е.н. Г. Черевко. Професор представив результати 
дослідження проблем вітчизняного аграрного сек-
тору, пов’язаних з процесом підготовки входження 
нашої країни до Європейського Союзу. Завдання і 
проблеми формування соціальної відповідальності 
сільськогосподарських підприємств висвітлив у 
своїй доповіді проректор з наукової роботи ЛНАУ 
д.е.н. І. Яців. Із привітаннями від своїх установ та 
науковими повідомленнями виступили доктор 

Вищої гуманістично-природничої школи (Сандо-
мир, Польща) А. Ерехема, професор Латвійського 
сільськогосподарського університету д.е.н. В. Паршо-
ва, професор Варшавського університету природничих 
наук д-р габ. П. Хевелке. 

У рамках форуму відбулося п’ять науково-прак-
тичних конференцій на факультетах університету:  
«Науково обґрунтовані системи вироб-
ництва продукції рослинництва на основі 
екологостабілізуючих заходів та охорони 
ґрунтового покриву», «Організаційно-економічний 
механізм розвитку агропромислового комп- 
лексу і сільських територій», «Техніка та технології  
агропромислового виробництва», «Земельні відносини  
в контексті просторового розвитку сільських 
технологій» та «Архітектурні, конструктивні і 
технологічні рішення в сільському будівництві». На  
цих конференціях заслухано понад 140 доповідей,  
обговорено актуальні питання агропромислового  
виробництва і соціального розвитку села. 

Внаслідок наукових дискусій прийняті ухвали 
конференцій, які знайдуть відображення у плануванні 
й організації науково-дослідної роботи в університеті, 
виконанні разом з українськими й закордонними  
партнерами спільних наукових проектів, впровадженні 
результатів досліджень у практику.

Сподіваємося, у наступному році, коли 
відзначатимемо 160-літній ювілей Львівського 
національного аграрного університету, ситуація в 
Україні поліпшиться, і XVIІ міжнародний науково-
практичний форум збере значно більшу кількість 
учасників з різних куточків нашої країни та світу.  

Наукова частина ЛНАУ

XVI міжнародний науково-практичний форум 
«Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій»
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Батько українського бестселера, один 
із найбільш читаних і найвідоміших 
українських письменників Василь Шкляр 11 
вересня відвідав Львівський національний 
аграрний університет.

Про зацікавленість глядачів особистістю 
гостя свідчив ущерть заповнений актовий 
зал головного корпусу університету. Сотні 
студентів і працівників прийшли послуха-
ти з уст автора про його новий твір «Чорне 
сонце», який відображає сучасну політичну 
ситуацію в країні.

Роман «Чорне сонце» присвячений 
полку спецпризначення «Азов». Автор  
розповідає про події 2014 року на Сході, 
війну з російськими агресорами, підготовку 
до операції під Іловайськом, настрій бійців 
«Азова». Специфіка твору полягає в тому, 
що герої роману – реальні особи, наші су-
часники. Щодо назви, то автор пояснює її 
так: «Чорне сонце – це зірка, яка може не 
лише голубити й гріти, а й карати чорним 
промінням».

Василь Шкляр поділився своїм баченням 
подій в країні й уявленням про майбутнє 
держави, а також розповів про свої творчі 

плани – новий роман про Українську По-
встанську Армію, натхнення для якого автор 
черпає в Галичині.

Під час презентації студенти і викладачі 
ЛНАУ мали нагоду поставити запитання та 
почути вичерпні відповіді на них. Охочих 
поспілкуватися із літератором виявилося 
чимало.

Перший проректор Віталій Мефодійович 
Боярчук та керівник підрозділу з організації 
виховної роботи студентів Оксана 
Володимирівна Качмар висловили слова 
вдячності шанованому гостю та подарували 
перше повне видання «Кобзаря» українською 
та польською мовами. Приємним дарунком 
для Василя Миколайовича став також букет 
квітів, який йому вручила голова ССО «Ос-
нова» Олена Голіян.

Після закінчення заходу усі охочі могли 
взяти у письменника автограф та придбати 
його нову книгу. Окрім того, Василь Шкляр 
відвідав музеї Степана Бандери та історії 
ЛНАУ.

Дякуємо нашому гостеві за незабутню 
зустріч і чекаємо на нові літературні шедев-
ри та візити до ЛНАУ.

Антоніна Ковалів, 
директор музею Степана Бандери

Відомий письменник Василь Шкляр в 
гостях у ЛНАУ


