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Конкурс краси
«Міс та Містер ЛНАУ – 2019»

7 травня 2019 року у ЛНАУ відбулося феєричне шоу – конкурс краси «Міс та Містер ЛНАУ – 2019». Традиційно організаторами цього мистецького заходу є ППО студентів та аспірантів ЛНАУ у співпраці зі ССО «Основа».
Оцінювало конкурсантів зіркове журі у складі Народної артистки України, актриси Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, доцента кафедри театрознавства та акторської
майстерності ЛНУ ім. І.Франка Альбіни Сотникової; Заслуженого діяча мистецтв України, актора Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, доцента кафедри театрознавства та
акторської майстерності ЛНУ ім. І.Франка Юрія Чекова; фронтмена гурту «Шосте чуття» Михайла Бучковського; власниці салону краси «Вute» Мар’яни Войтович; керівника інформаційного відділу ЛНАУ Ірини Фостяк;
керівника самодіяльного об’єднання о. Івана Венгрина; заступника голови Жовківської районної адміністрації
Юрія Дубневича; екс-голови ППО студентів та аспірантів ЛНАУ Олега Андрушківа.
На свято прибули запрошені гості: Михайло Тарнавський – голова Львівської обласної організації профспілки працівників АПК, Соломія Мосевич – голова профспілкового комітету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького та їхньої команди КВН «Безлім».
На початку конкурсу привітали глядачів та учасників керівник відділу з організації виховної роботи студентів Оксана Качмар та Олег Андрушків, який упродовж п’яти років очолював Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ЛНАУ. За активну громадську діяльність, участь у студентському житті університету, організацію та проведення масових заходів Олега Андрушківа було нагороджено Грамотою ректора ЛНАУ,
академіка НААНУ Володимира Снітинського.
У конкурсі взяли участь п’ять неперевершених красунь та п’ять мужніх парубків, які гідно представили свої
факультети.
Продовження на с.2
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Початок на с.1
Усі учасники пройшли складні випробування, оскільки
кожен етап конкурсу вимагав чимало зусиль, зосередження,
повної віддачі та хвилювання. Проте вони намагалися якнайкраще показати свої цікаві та змістовні номери і вразити
виступами вимогливе журі та глядача.
Першим конкурсом було «Представлення», завдяки якому ми познайомилися з учасниками ближче. Усіх присутніх
у залі вразив конкурс «Талант», де конкурсанти продемонстрували те, що вони вміють найкраще: музичні композиції,
хореографічні номери, вокальні виступи, пантоміму, малюнки у стилі street art. Особливим став конкурс «Вихід в
українських костюмах», який вразив своєю постановкою,
різнобарв’ям вишиванок, дівочою вродою та козацьким
завзяттям. Найцікавішим для глядача цього року був
конкурс «Вальс», який захопив цікавими композиціями та
майстерністю виконання. На конкурсі під назвою «Вечірній
вихід» глядачі немов побували на справжнісінькому світському балу, а під час інтелектуального конкурсу наші конкурсанти ще раз довели, що вони не тільки вродливі, але й розумні, винахідливі, креативні, дотепні та оригінальні.
Слід відзначити роботу головного хореографа-постановника цьогорічного конкурсу Вікторії Савюк, якій вдалося
створити неймовірні творчі композиції і якнайкраще висвітлити у кожному показі таланти, красу, вроду, мужність конкурсантів.
Титул «Міс ЛНАУ – 2019» отримала Карина Гюрджян
(економічний факультет), «Містер ЛНАУ – 2019» – Максим Ганущак (факультет агротехнологій і екології), «Віце-міс
ЛНАУ – 2019» – Ольга Турчиняк, «Віце-містер ЛНАУ – 2019» –
Даниїл Гільман, «Міс і Містер Ексклюзив» – Юлія Чорна та
Богдан Корецький, «Міс та Містер Талант» – Олена Хмілевська та Віктор Турук, «Міс і Містер елегантність» – Христина
Пустовит та Назарій Сухорукий. На цьогорічному конкурсі
співпали оцінки глядачів та журі: титул «Містер глядацьких
симпатій» отримав Максим Ганущак, «Міс глядацьких симпатій» – Карина Гюрджян.
Цікавим доповненням до самого конкурсу стали виступи
вокалістів нашого університету Христини Зозулі, Марти Павлів, Михайла Іващенка та музиканта, студента Львівської музичної академії ім. М.Лисенка Ореста Нестерівського, збірної
команди КВН «НОКДАУН», команди КВН «Безлім». Ведучими свята були минулорічні учасники конкурсу краси – Валентин Козак та Юлія Гузик.
Висловлюємо щиру подяку за високий рівень проведеного
конкурсу «Міс та Містер ЛНАУ – 2019» ППО студентів та аспірантів ЛНАУ, ССО «Основа» ЛНАУ, усім командам факультетів і студентським деканам – Ірині Тимків, Богдану Малицькому, Марті Павлів, Лілії Козак, Софії Смолярській.
Конкурс краси та грації «Міс та Містер ЛНАУ – 2019» ще
раз довів, що у Львівському національному аграрному університеті навчаються розумні, талановиті, творчі та дуже красиві
студенти.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів
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День вишиванки у
Львівському національному
аграрному університеті

День вишиванки у ЛНАУ 16 травня 2019 року став
особливим, оскільки це свято об’єднало кілька подій, що
проходять у травні. На цьому заході студентська молодь,
викладачі, працівники університету возвеличили святу
Пасху, українські традиції веснянок і гаївок та День матері.
А символом, що об’єднав ці події, стала вишиванка як оберіг
українця.
Свято вишиванки проходило під гаслом: «З самого ранку вдягни вишиванку». Від імені студентства усіх присутніх
учасників привітав голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ЛНАУ Віктор Аторвін, який нагадав про походження свята та традицію його проведення у
нашому університеті.
«Христос Воскрес» пролунало у виконанні Народної хорової капели «Джерела Розточчя». Про духовне значення
Дня вишиванки та возвеличення українських звичаїв, традицій розповів у своєму зверненні капелан університету, отець
Іван Венгрин. Старовинні гаївки, веснянки у супроводі вокальної групи Народної хорової капели «Джерела Розточчя»
під керівництвом Марії Мандзак виконали учасники Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» разом із представниками
студентського самоврядування університету.
Символічною стала пісня «Україна-вишиванка» у виконанні студентки економічного факультету Христини Зозулі.
Найкращим дарунком для матерів стала пісня «Дякую тобі,
мамо» у виконанні лаборанта кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, аспіранта Михайла Іващенка.
«Хай буде щастя і любов» – так називалася пісня, яку усім
присутнім подарувала студентка факультету агротехнологій
і екології Марта Павлів.
Учасники заходу в рамках святкування Дня вишиванки
відвідали Музей Степана Бандери, віддали шану великому
українцю та зробили спільне фото на згадку.
Завершилося Свято вишиванки флешмобом «Мир
над Україною». Символічне серце стало виявом великої
любові наших студентів до України, до рідного університету.
Щира подяка усім учасникам і організаторам Свята
вишиванки у ЛНАУ: Первинній профспілковій організації студентів та аспірантів ЛНАУ, студентській самоврядній організації «Основа», Народній хоровій капелі
«Джерела Розточчя» та керівнику Марії Мандзак, Народному ансамблю танцю «Первоцвіт» та керівникам
Побєді Харісову та Вікторії Савюк, Центру академічного капеланства та капелану о. Івану Венгрину, звукорежисеру Олексію Качмару, постановнику Оксані
Качмар.
Віктор Аторвін, голова ППО
студентів та аспірантів ЛНАУ
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І етап аграрно-політичних дебатів у ЛНАУ

8-9 квітня 2019 року у Львівському НАУ проходив
І етап аграрно-політичних дебатів у рамках проведення ХХI зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття». Захід проводився
втретє і викликав велику зацікавленість у представників студентства факультетів ЛНАУ, оскільки рекомендовані напрями сформовані у відповідності до проблем сьогодення. Журі представили викладачі ЛНАУ,
керівники органів місцевого самоврядування, бізнесу:
д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Ігор Богданович Яців; керівник відділу з організації виховної
роботи студентів університету Оксана Володимирівна
Качмар; к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування, голова Ради молодих вчених
ЛНАУ Галина Володимирівна Східницька; начальник
відділу ринку земель Головного управління держгеокадастру у Львівській області Вікторія Володимирівна
Луценко; к.е.н., в.о. доцента кафедри менеджменту ім.
проф. Є. Храпливого, заступник голови Жовківської
райдержадміністрації Юрій Володимирович Дубневич;
д.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування ЛНАУ
Людмила Богданівна Гнатишин; д.е.н., в.о. професора
кафедри землеустрою Роман Михайлович Курильців;
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування Іван Миколайович Тофан; к.с-г.н.,
в.о. доцента кафедри екології Оксана Богданівна
Скаб; к.т.н., доцент кафедри управління проектами та
безпеки виробництва ЛНАУ Іван Миколайович
Городецький; провідний фахівець кафедри будівельних конструкцій Віктор Ігорович Аторвін.
У дебатах взяли участь шість команд університету,
які готувалися за різними напрямами і висловлювали
думку «За» і «Проти»:
1. Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – введення вільного
ринку землі. Рожева – стверджувальна («За»): Антон
Сафіяник (гр. Зв-22СП), Дмитро Баранський
(гр. Аг-31), Олег Воробей (гр. Мо-41);
2. Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – введення вільного ринку землі. Біла – заперечна («Проти»): Володимир Век-

ляк (гр. Фін-31), Тетяна Берецька (гр. Зв-24СП), Марія
Саливонюк (гр. Св-31);
3. Диверсифікація виробництва чи вузька спеціалізація? Зелена – стверджувальна («За»): Ірина Вовк
(гр. Мо-22СП), Богдан Гнатів (гр. Ен-31), Анна Нікітіна
(гр. Мо-41);
4. Диверсифікація виробництва чи вузька спеціалізація? Помаранчева – заперечна («Проти»): Розілє Насибова (гр. Мо-41), Андрій Попівчак (гр. Аг-51), Ярослав Волошин (гр. Ен-31);
5. Підтримка розвитку сімейних фермерських
господарств – скорочення впливу великих аграрних
підприємств (агрохолдингів). Жовта – стверджувальна («За»): Ірина Тимків (гр. Фін-31), Роксана Столяр
(гр. Фін-31), Олег Ланковський (гр. Еко-21);
6. Підтримка розвитку сімейних фермерських
господарств – скорочення впливу великих аграрних
підприємств (агрохолдингів). Фіолетова – заперечна
(«Проти»): Павло Лихолат (гр. Буд-31), Богдана Коновалова (гр. Зв-12СП), Дмитро Терлецький (гр. Буд-31).
За результатами голосування членів журі і слухачів,
які активно вболівали за кожну з команд та голосували
за допомогою кольорових наліпок з відповідною кількістю балів, беззаперечним переможцем стала команда «Жовтих» (стверджувальна) напряму «Підтримка
розвитку сімейних фермерських господарств – скорочення впливу великих аграрних підприємств (агрохолдингів)».
Із команди-переможця шляхом голосування членами журі було обрано лідера – Ірину Тимків (гр. Фін-31).
Успішному проведенню аграрно-політичних дебатів
завдячуємо модератору, аспіранту денної форми навчання Михайлу Лизаку, а також Раді молодих вчених
університету.
Усі учасники заходу отримали сертифікати про
участь у І етапі аграрно-політичних дебатів, а переможницю Ірину Тимків відзначено грамотою.
Бажаємо всім учасникам подальших наукових звершень та успіхів у навчанні.
Галина Східницька,
голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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ХХІ зліт студентських лідерів аграрної освіти

29–31 травня 2019 р. у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва відбувся ХХІ
зліт студентських лідерів аграрної освіти, який скликав 160 делегатів із 22 аграрних закладів вищої освіти
України. ЛНАУ представили відмінники та лідери навчання: Софія Миколаїв, Лілія Михальчук, Ірина Тимків
(економічний факультет); Владислав Ковальов (землевпорядний факультет); Марта Павлів, Андрій Попівчак, Степан Петричкович (факультет агротехнологій і
екології); Софія Осипчук (Екологічний коледж ЛНАУ),
Олеся Кухта (Золочівський коледж ЛНАУ), Максим
Собко (Стрийський коледж ЛНАУ), Мар’яна Вдов’як
(Вишнянський коледж ЛНАУ).
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва гостинно прийняв делегатів ХХІ
зльоту. Після офіційного відкриття заходу і привітань
від організаторів на учасників чекав концерт лауреатів
міжнародних і національних конкурсів та учасників художньої самодіяльності. Завершився перший день вечором знайомств.
На другий день пройшов фінал «Агрополітичних
дебатів – 2019», організаторами якого були представники проекту «Німецько-український агрополітичний
діалог». Участь у дебатах узяли 15 фіналістів регіональних етапів, проведених в аграрних університетах.
Переможець
першого
етапу
«Агрополітичних
дебатів – 2019» у Львівському національному аграрному університеті Ірина Тимків у команді із представниками Одеського ДАУ та НУБіП отримала ІІ місце у
ІІ етапі дебатів, а також нагороджена відзнакою президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Ліссітси та запрошенням відвідати агроконференцію, яка
відбудеться у м. Києві.
Цікавим став конкурс «Стратегічний розвиток
аграрного сектора», який проходив вдруге. Учасниками
цього конкурсу стали п’ять здобувачів, які пройшли попереднє слухання і стали переможцями серед 20 учасників. Англійською мовою вони захистили презентації
свого бачення розвитку аграрного сектора. Приємно
відзначити, що переможцем цього конкурсу стала студентка Екологічного коледжу ЛНАУ Софія Осипчук. У
п’ятірку найкращих також увійшли робота та виступ
студента факультету агротехнологій і екології Степана
Петричковича.
Приємним подарунком для учасників зльоту стала
надзвичайно цікава та видовищна екскурсія «Перлини першої столиці», під час якої всі делегати змогли
ознайомитися з історією, архітектурою та культурною
спадщиною Харкова.
Третій день зльоту розпочався пізнавальною лекцією генерального директора «Індустріальної молочної компанії», президента Українського клубу
аграрного бізнесу Алекса Ліссітси з питань трендів
та перспектив розвитку світового сільського гос-

подарства в майбутньому.
Студентський науковий форум «Майбутнє агровиробництва очима лідерів: сучасні проблеми та шляхи їх
вирішення», який об`єднав учасників п`яти дискусійних панелей, став успішним підсумком роботи учасників львівської делегації.
Також дипломами, сертифікатами та почесними
грамотами були відзначені: Софія Миколаїв, Лілія Михальчук, Мар’яна Вдов’як, Владислав Ковальов, Марта
Павлів, Олеся Кухта, Андрій Попівчак, Максим Собко.
Завершенням ХХІ зльоту став гала-концерт переможців фестивалю художньої самодіяльності «Софіївські зорі – 2019». Почесною грамотою лауреата
фестивалю «Софіївські зорі» була нагороджена Марта
Павлів.
Делегація студентських лідерів та відмінників
навчання Львівського національного аграрного університету висловлює щиру подяку Харківському національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва за високий рівень проведення ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти, а також Науково-методичному центру інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта» за чудову організацію такого потрібного
для студентської молоді заходу.
Особлива подяка ректору ЛНАУ, академіку НААНУ
Володимиру Васильовичу Снітинському за сприяння
розвитку творчого та наукового потенціалу студентства університету.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів

квітень-травень 2019

6

Зустріч із випускниками ювілейних років

Однією із найяскравіших подій у Львівському національному аграрному університеті є День зустрічі з
випускниками ювілейних років. Цього року це свято
відбулося 25 травня 2019 року в Актовій залі університету і скликало випускників Львівського сільськогосподарського інституту, Львівського державного аграрного університету, Львівського національного аграрного
університету 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989,
1994, 1999, 2004, 2009, 2014 років випуску. Урочистості
розпочалися виконанням Державного Гімну України
«Ще не вмерла України» у виконанні Народної хорової
капели «Джерела Розточчя». На початку свята учасники творчих колективів Львівського національного
аграрного університету поклали квіти до меморіальної
дошки Михайлові Тимофійовичу Гончару, видатному
діячеві аграрної освіти і науки, Заслуженому працівнику Вищої школи України, багатолітньому ректорові Львівського НАУ (1960–1988 рр.); пам’ятника національному Героєві України, студентові нашого
університету Степанові Бандері; до меморіального знака Героям Небесної Сотні та Герою України Анатолію
Жаловазі.
З вітальним словом до випускників різних років
звернувся ректор університету, академік НААНУ
В.В. Снітинський, який розповів про історію, розвиток
і здобутки навчального закладу. Володимир Васильович, зокрема, наголосив на тому, що ЛНАУ пишається
своїми вихованцями, серед яких відомі політичні та

громадські діячі, авторитетні науковці, керівники установ і організацій, висококваліфіковані фахівці у сфері
аграрного виробництва, які працюють по всій Україні
та за її межами. Ректор висловив щиру вдячність усім,
хто розвиває національну аграрну освіту і науку, працює у сфері сільськогосподарського адміністрування
та виробництва, проектує і зводить споруди, береже
землю від екологічних бід, вирощує хліб, плекає сади та
найважливіше – примножує традиції і гідно несе славу одного із провідних аграрних закладів вищої освіти
України – Львівського національного аграрного університету.
Своїми незабутніми спогадами про навчання в
університеті, студентські роки та досягнення відомих
випускників університету розповів Петро Панасович
Комар, випускник факультету агротехнологій і екології 1974 року, голова асоціації випускників Львівського національного аграрного університету, начальник
Західного регіонального відділу Державного комітету
фінансового моніторингу України. До усіх присутніх
звернувся Петро Павлович Нагайовський, випускник
факультету механіки та енергетики 1983 року, командир 2 роти батальйону «Нічні тіні» 14 бригади, який
розповів про воєнні будні на Сході, побратимів та
найважливішу мету кожного військового – закінчити
війну та здобути мир для рідної України. Військовий
кореспондент Влад Якушев, який теж став поважним
гостем нашого свята, подарував ректорові ЛНАУ Воло-
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димиру Снітинському та деканові факультету механіки
та енергетики Степану Ковалишину книгу, присвячену
мужнім захисникам України, серед яких є випускник
університету – Петро Нагайовський.
До випускників ювілейних років із привітанням
звернувся голова Первинної профспілкової організації
студентів та аспірантів університету Віктор Аторвін,
який запевнив, що теперішнє студентство продовжить
славні традиції університету і своєю працею та навчанням буде намагатися гідно нести ім’я випускника ЛНАУ.
Творчим дарунком для усіх присутніх у залі стали
виступи колективів та учасників художньої самодіяльності університету: Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» (художній керівник Заслужений працівник
культури України Побєда Харісов, балетмейстер
Вікторія Савюк), чоловічого вокального ансамблю
Народної хорової капели «Джерела Розточчя» (керівник Марія Мандзак), Народного ансамблю «Троїсті
музики» (керівник Христина Венгрин), вокального ансамблю у складі Андрія Висоцького, Олексія Качмара,
Маркіяна Маїка та Марії Мандзак, вокалістів – Марти
Павлів, Христини Зозулі, Христини Мозуль, Христини
Пустовит. Завдяки українській пісні, поетичному слову,
запальним танцям випускники повернулись у світ молодості, студентської дружби, у роки навчання.
Завершилося свято гімном університету. Пам’ятні
фотографії, зустрічі з рідними факультетами, викладачами залишаться у літописі ЛНАУ.
Надія Піняга, керівник гуртка
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Передвеликодні вітання від студентів

Представники студентських організацій ЛНАУ –
ССО «Основа», ППО студентів та аспірантів,
Центру академічного капеланства напередодні Великодня привітали ректора Львівського національного аграрного університету Володимира Васильовича
Снітинського, адміністрацію та професорсько-викладацький склад університету зі святом Воскресіння
Христового та подарували власноруч виготовлені великодні композиції (дизайн Лілії Козак та Антоніни Ковалів).
Символічно-святковою стала фотографія біля
університетської писанки, яка розквітла різними барвами землі (автор – Р. В. Кюнцлі, к.філол.н., доцент
кафедри дизайну архітектурного середовища).
Інформаційний відділ

Свята Плащаниця

У Страсну п’ятницю 26 квітня 2019 року ректорат, викладачі і студенти Львівського національного
аграрного університету взяли участь в молитовному
дійстві виставлення Плащаниці Господньої в храмі
св. рівноапостольного князя Володимира Великого.
У процесії довкола храму Євангеліє несли декани факультетів, а Плащаницю – ректор і проректори. Відтак
Плащаницю поклали серед храму, і всі присутні молитовно вшановували ікону поховання Христа Спасителя
до гробу.

Кожен із присутніх в думках доторкнувся до
Христових ран, ще раз пережив великі муки його і
разом з ним поховав усі свої гріхи, щоб в радості
зустріти світле Воскресіння Христове.
Університетська родина ЛНАУ глибоко пережила
чин поховання Христа і з наповненими молитвою серцями готувалася до світлого свята Воскресіння Христового.
Антоніна Ковалів,
директор Музею Степана Бандери

Вітаємо команду ЛНАУ зі спортивного туризму

5 травня завершилися змагання зі спортивного туризму «Кубок Карпат – 2019». Турклуб «Ватра – ЛНАУ»,
беззмінний учасник цих перегонів, пройшовши 60 км
гірськими стежками, покоривши три вершини висотою
1600–1700 м (гори Малий Горган, Синяк і Хомяк), переброджуючи бурхливі ріки і борючись з непогодою,
завершив цю складну подорож.
Вітаємо команду ЛНАУ зі спортивного туризму з
І місцем серед команд закладів вищої освіти і бажаємо
подальших перемог.
Юрій Самковський,
старший викладач кафедри фізичного виховання
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Хресна дорога у Дублянах

«Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас!» – такі слова із страсної пісні знаменують одну з найвеличніших подій у християнському
світі. Так, 23 квітня у місті Дубляни відбулась театралізована Хресна дорога за участі студентів Львівського
національного аграрного університету. Жителі та гості
міста мали змогу на власні очі побачити та пройти цей
шлях разом із головними героями.
Цьогорічна Хресна дорога була ювілейною, тому
суттєво відрізнялася своїм форматом та оригінальністю подачі інформації. 25 студентів-акторів повністю
відтворювали кожну стацію Хресної ходи.
Розпочалось це дійство біля храму Різдва Пресвятої
Богородиці. Протягом усього періоду викладачі та студенти факультетів, учасники студентського самоврядування та парафіяни церков несли хрест, а очолювала
колону чудотворна ікона Матері Божої.
Хресна хода закінчувалась біля університетського
храму святого рівноапостольного князя Володимира
Великого. Тут глядачі змогли побачити розп’яття Ісуса
Христа, його смерть та воскресіння. Це були найзворушливіші та найчуттєвіші моменти Хресної ходи.
Після завершення Хресної дороги усі присутні були
запрошені у храм, аби дотулитись до чудотворної ікони
Божої матері.
Хочеться висловити подяку перш за все капеланові
отцю Івану Венгрину за чудову підготовку та організацію вистави, а також керівнику відділу з організації виховної роботи Оксані Володимирівні Качмар за
підтримку та допомогу студентам у проведенні
дійства. Також хочеться подякувати учасникам студентських самоврядних та профспілкових організацій за активну участь у підготовці. Велика подяка всім
акторам, які доносили кожне слово до глядача. Приємно було бачити таку велику кількість гостей, серед яких
багато викладачів, студентів та працівників ЛНАУ і
жителів міста Дубляни. Сподіваємось, що ці кілька
годин принесли багато емоцій, переживань та
вражень.
Ольга Вовк,
студентка землевпорядного факультету
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Міжнародна науково-практична конференція
на факультеті будівництва та архітектури

15-17 травня 2019 р. у стінах ЛНАУ на факультеті будівництва та архітектури відбувся потужний науковий
захід – Міжнародна науково-практична конференція
«Ефективні технології і конструкції в будівництві та
архітектура села. Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат». Конференція мала на
меті об’єднати зусилля науковців і практиків, скеровані
на вирішення важливих завдань сучасності – пошуки
способів і методів формування постіндустріального
суспільства, в якому, зважаючи на глобальну екологічну кризу, пріоритетними чинниками стануть екологічне мислення та виховання, екологічні методи
господарювання та будівництва. Відповідно, тема
екологічних інновацій, зокрема у сфері будівництва
та архітектури, набуває особливої актуальності.
Пленарне засідання конференції, яке відбувалося
15 травня 2019 р., розпочав із вступним словом перший проректор університету Віталій Мефодійович
Боярчук. Декан факультету будівництва та архітектури Андрій Васильович Мазурак ознайомив присутніх
із науковими здобутками факультету у галузі екологічного будівництва. Наступна доповідь, яку представив
к. арх., доцент Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури Віктор Васильович
Воробйов, стосувалася просторово-часового коду
генпланів екологічних сіл. Відомий дослідник трипільської культури, к.і.н., професор кафедри українознавства Міжрегіональної академії управління персоналом
Юрій Олексійович Шилов подав на розгляд аудиторії
доповідь про екопоселення минулого і майбутнього. Вдалим був огляд моделей екопоселень у сучасних
умовах урбанізації, який провів завідувач кафедри
архітектурного проектування сільських поселень
ЛНАУ Андрій Володимирович Степанюк.
16 травня конференція продовжила свою роботу в
окремих секціях:
- «Еколого-соціально-економічні проблеми аграрних територій в умовах урбанізації суспільства»;
- «Ефективні конструктивно-технологічні рішення

будівель і споруд»;
- «Аналітичні та числові методи моделювання роботи будівельних конструкцій»;
- «Архітектурно-просторові та планувальні вирішення екологічних поселень»;
- «Культура, мистецтво і дизайн у просторі поселень
Прикарпаття та Карпат»;
- «Збалансований розвиток землекористування
сільських територій».
Секції працювали дуже плідно, оскільки на обговорення було представлено близько 100 доповідей.
Загалом у роботі конференції взяли участь близько
150 представників 25 навчальних закладів з України
та закордону. Важливою складовою роботи наукового
заходу були також презентації досягнень та розробок
представників низки науково-дослідних інституцій і
виробничих підприємств.
Результати Міжнародної науково-практичної конференції, що успішно презентувала напрацювання у
галузі екобудівництва та екоархітектури, стали вдалим
вшануванням Дня науки, який відзначали в Україні
16 травня.
Андрій Мазурак,
декан факультету
будівництва та архітектури
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Співпраця ЛНАУ із Національним банком України

Цьогоріч викладачі і студенти економічного факультету ЛНАУ представляли Львівщину серед усіх закладів
вищої освіти у наукових семінарах на базі Національного банку України.
У квітні 2019 року команда «Фінансисти» перемогла у
Всеукраїнському онлайн-хакатоні з фінансової грамотності «Грошофаги та як їх приборкати?» та нагороджена
дипломами переможців і цінними подарунками. Захід
проходив за підтримки НБУ та партнерів – ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Райффайзен банк Аваль», EY, Metlife.
Команда «Фінансисти» представила свій інноваційний
проект – онлайн-додаток для заощадження коштів на
свої мрії «Моя мета».
З вітальним словом до переможців конкурсу звернулися Марина Саприкіна, голова правління CSR Ukraine
та Михайло Відякін, начальник Управління стратегії та реформування банківської системи НБУ. Також
привітання переможцям у своїх виступах висловили:
Ладислава Галаган – представниця «Райффайзен банк
Аваль», Дмитро Долецький – представник компанії
«MetLife», Катерина Деркач – представниця компанії
«Amway», Кейт Щеглова – власниця журналу «Future».
Наприкінці травня 2019 року доценти кафедри
фінансів, банківської справи та страхування ЛНАУ Галина Східницька, Руслана Содома, Галина Марків і Оксана Агрес пройшли навчання за курсом «Впровадження європейських підходів до банківського регулювання

та нагляду в Україні» та отримали сертифікати. Навчальний семінар проходив у місті Києві в Національному банку України. У семінарі взяли участь заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб; директор
Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій
Ваврищук, який у своєму виступі зробив акцент на поточних тенденціях у банківському секторі; директор
Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, який
наголосив на змінах у ліцензуванні діяльності банків та
небанківських фінансових установ; заступник директора платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ
Ольга Василєва, яка наголосила на перспективах розвитку платіжних систем; голова правління ОТП-Банку
Тамаш Хак-Ковач, який надав повну оцінку перспективам банків в умовах трансформації сектору.
Учасники обох заходів запрошені до подальшої
співпраці у поточних проектах з фінансової грамотності, адже їхні ідеї в майбутньому можуть стати
стартапами.
Львівський національний аграрний університет
надалі продовжуватиме співпрацю з Національним
банком України щодо перспектив функціонування
банківської системи України, адже участь у подібних
заходах мотивує до подальших наукових досліджень як
викладачів, так і студентів.
Викладацький склад кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
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Вітаємо студента землевпорядного факультету ЛНАУ, майстра спорту Георгія Клепка, який
увійшов до складу молодіжної збірної України,
яка цьогоріч буде представляти нашу державу на
Всесвітній Універсіаді, котра відбудеться 1-10 липня
в Італії.
Бажаємо Георгію нових успіхів і якнайкращих
результатів у змаганнях!
Володимир Савич,
тренер з волейболу

Вітаємо з перемогою!

Збірна команда Львівського національного аграрного університету з волейболу
виборола перше місце в змаганнях «Універсіада Львівщини – 2019».
Наша команда здобула звитягу завдяки
особистій перемозі над збірною Львівського державного університету фізичної культури.
Склад збірної команди Львівського
НАУ: Віталій Легчилін, ЕКО-51; Назар Грищук, ЗВ-21; Микола Легін, ЕКО-11; Георгій
Клепко, ЗВ-52; Іван Тимчишин, ЕН-22СП;
Олег Пальчикевич, ЕН-22СП; Дмитро
Вакараш, ЗВ-11; Дмитро Петлаківський, ЗВ-54; Данило Радіонов, ЗВ-11.
Тренер команди – Володимир Феодотович Савич.
Андрій Шандор,
завідувач кафедри фізичного виховання
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