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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
16 листопада 2016 року у Львівському національному аграрному університеті проходив фестиваль-конкурс 

художньої творчості студентів «Нові таланти університету – 2016». Цей захід традиційно організовує та прово-
дить студентська самоврядна організація «Основа», первинна профспілкова організація студентів та аспірантів 
університету та підрозділ з організації виховної роботи студентів. 

Оцінювало творчі виступи журі у складі: керівника підрозділу з організації виховної роботи студентів Оксани 
Качмар; керівників Народної хорової капели «Джерела Розточчя» Марії Мандзак та Марії Дребот; заслуженого 
працівника культури України, керівника Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» Побєди Харісова; балетмейс-
тера Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» Вікторії Юрків; керівника Народного ансамблю «Троїсті музики» 
Степана Вуса; магістра фізичної реабілітації і спорту, сертифікованого тренера академії фітнесу Ніни Степанюк.

Із Міжнародним Днем студента та Днем працівників сільського господарства усіх присутніх у залі викладачів, 
працівників, студентів привітали студентські лідери університету. Пісня «Український коровай» у виконанні 
переможниці фестивалю «Нові таланти ЛНАУ – 2015» Христини Мозуль стала дарунком для усіх викладачів, які 
виховують, навчають майбутніх працівників аграрної сфери. Конкурс розпочав запальний та відомий усім гляда-
чам ведучий – випускник ЛНАУ Володимир Касій.

Продовження с.2.

Нові таланти – 2016
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Початок с.1.
Цьогорічний фестиваль охопив багато номінацій, і 

у кожній із них були переможці: у номінації «Вокаль-
ний жанр» отримали дипломи лауреата І ступеня Во-
лодимир Шумада (факультет механіки та енергетики), 
Олександр Пньовський (факультет агротехнологій та 
екології); лауреата ІІ ступеня – Ілля Процків (факуль-
тет механіки та енергетики), Святослав Карпин (зем-
левпорядний факультет), тріо вокалістів економічного 
факультету; лауреата ІІІ ступеня – Василь Юраш (фа-
культет будівництва та архітектури). У номінації 
«Вокально-інструментальний жанр» найяскравіше 
виступили: лауреат І ступеня – Марта Павлів та 
вокально-інструментальний ансамбль (факультет 
агротехнологій та екології), ІІ ступеня – Андрій Коти-
шин та ВІА (економічний факультет), ІІІ ступеня – Свя-
тослав Карпин та ВІА (землевпорядний факультет). У 
номінації «Хореографія» переможцями стали: лауреат 
І ступеня – танцювальний колектив економічного 
факультету, ІІ ступеня – танцювальний колектив фа-
культету агротехнологій та екології. У номінації «Су-
часна хореографія» перемогли танцювальний дует 
факультету будівництва та архітектури (лауреат І сту-
пеня), танцювальний дует землевпорядного факультету  
(лауреат ІІ ступеня). В інструментальному жанрі І місце 
отримав Любомир Бужович (факультет будівництва та 
архітектури – фортепіано), ІІ місце – Василь Ковальчук 
(факультет механіки та енергетики – саксофон). Найкра-
щим у номінації «Театральне мистецтво» став театраль-
ний колектив факультету агротехнологій та екології із 
уривком з вистави «Фараони» О. Коломійця. Кращим ак-
тором визнано Христину Хомин (економічний факуль-
тет). У номінації «Кращий читець» перемогу отримали:  
І місце – Юлія Куманецька (землевпорядний факультет), 
ІІ місце – Віталіна Трохимчук (факультет будівництва 
та архітектури); найкращою авторською поезією став 
вірш «Любіть її, як я її люблю» Максима Доброгорсько-
го (факультет механіки та енергетики). Вразили глядача 
постановки номерів в оригінальному жанрі: лауреати І 
ступеня – команда факультету механіки та енергетики 
у стилі «Workout», ІІ ступеня – вокальна композиція із 
пісочною анімацією Анни Мельничук та Тетяни Кренти 

(факультет будівництва та архітектури). Кращими ве-
дучими обрано Іллю Малофія та Соломію Шафранську 
(факультет будівництва та архітектури). За сприяння 
ППО студентів та аспірантів ЛНАУ кожен факультет 
був нагороджений пам’ятним кубком та солодкими да-
рунками. 

Кожного року ми відкриваємо нових зірок – творчих 
особистостей: музикантів, вокалістів, читців, авторів 
поезії, прози, музики. Цьогорічний конкурс не є виклю-
ченням, він ще раз підтвердив, що у ЛНАУ навчаються 
талановиті студенти.

Висловлюємо щиру подяку голові ССО «Основа» 
Сергію Хамцю та голові ППО студентів та аспірантів 
ЛНАУ Олегу Андрушківу, студентським деканам 
факультетів Христині Яремі, Ярині Овсяник, Андрієві 
Абрамцю, Андрієві Кріцькому, Олексію Кудрилю та 
їхнім командам, заступникам деканів з виховної робо-
ти студентів за співпрацю, організацію, режисерську 
побудову виступів.

Фестиваль-конкурс «Нові таланти ЛНАУ – 2016» ще 
раз довів, що в університетській студентській родині 
панують взаємодопомога, дружба, повага один до од-
ного, товариська підтримка та розуміння мистецьких і 
духовних цінностей. 

 

Оксана Качмар, керівник підрозділу 
з організації виховної роботи студентів
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Всеукраїнський фестиваль хореографії 
 «Осінній листопад»

19 листопада 2016 року уже втретє у Львівському 
національному аграрному університеті стартував 
Всеукраїнський фестиваль хореографії «Осінній лис- 
топад». Захід організований Львівським обласним 
відділенням Національної хореографічної спілки 
України та Львівським національним аграрним 
університетом. Головою оргкомітету є ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ Володимир Снітинський, дирек-
тором фестивалю – Заслужений працівник культу-
ри України Побєда Харісов. Фестиваль проводиться з 
метою популяризації народної та сучасної хореографії 
та підтримки сільських аматорських танцювальних 
колективів. 

«Осінній листопад» скликав понад 20 колективів із 
Львівщини, Івано-Франківщини. Оцінювало учасників 
фестивалю журі у складі: Оксани Коваль, заступника 
голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України; Наталі Бондарчук, 
керівника Театру танцю «Левеня» 58 Будинку офіцерів; 
Наталії Зятик, керівника хореографічного колективу 
«Намисто» Сокальської дитячої школи мистецтв; Марії 
Христинич, Заслуженого працівника культури України; 
Наталії Добинди, Заслуженого працівника естрадного 
мистецтва України, відмінника освіти України – голови 
журі.

Програму фестивалю розпочав Народний ан-
самбль танцю «Первоцвіт»  Львівського національного 
аграрного університету танцем «Полька-дублянка» у 
постановці П. Харісова. 

Переможцями фестивалю-конкурсу стали: Народ-

ний ансамбль «Полонина» НЛУ України; ГО Народ-
ний дитячо-юнацький  ансамбль танцю «Полуничка»  
м. Львів; Зразковий дитячий театр танцю «Леве-
ня» 58 Будинку офіцерів; Зразковий ансамбль танцю 
«Дивоцвіт» НД с. Задністрянське Івано-Франківської 
області; Ансамбль народного танцю «Веселинка»  
с. Зубра Пустомитівського району; Зразковий ан-
самбль танцю «Леліс» НД смт. Новий Яричів Кам’янка-
Бузького району; Самодіяльний колектив «Пшеничне 
перевесло» РНД м. Радехів; Ансамбль народного танцю 
«Соняшник» Дублянської школи мистецтв. 

Цьогорічний фестиваль став дарунком і вітанням 
з Днем працівника сільського господарства для 
викладачів та студентів Львівського НАУ. 

Незабутні враження про «Осінній листопад» 
та ЛНАУ  залишились у всіх учасників, керівників 
колективів, батьків, гостей цього мистецького свята. 

 

Надія Піняга, заступник керівника підрозділу  
з організації виховної роботи студентів

8-10 листопада 2016 року на базі Лубенського 
фінансово-економічного коледжу ПДАА з ініціативи 
Об’єднаної ради студентського самоврядування аграр-
них навчальних закладів України та згідно з Положен-
ням про лігу КВН аграрних ВНЗ України проводився 
ХІІ фестиваль аграрної ліги КВН України. У Лубни при-
було 10 команд. Львівський національний аграрний 
університет представляла збірна команда «НОКДАУН» 
у складі: Володимира Баняса (Ен-31), Ольги Химин 
(Еко-43), Олега Черчовича (Буд-24ск), Віктора Аторвіна 
(Буд-41), Віталія Кушніра (М-71). Пісні до виступу го-
тував Сергій Хамець (Аін-62). 

Оцінювали виступи конкурсантів Президент 
Асоціації «КВН України» проф.  Михайло Агранат, 
головний редактор Асоціації «КВН України» Ігор  
Урбанський та виконавчий директор Асоціації «КВН 
України» Володимир Виговський. Темою гри була 
«Формула усміху». В основі виступу були конкурси: 
«Привітання» (домашнє завдання), «Фоторозминка», 
«На біс» (імпровізація). У результаті запеклої бороть-

ХІІ фестиваль аграрної ліги КВН України
би збірна «НОКДАУН» Львівського НАУ стала волода-
рем ІІ місця ХІІ фестивалю аграрної ліги КВН України. 
Своєю перемогою наша команда виборола собі участь 
у півфіналі 23 сезону «КВН України», який буде прово-
дитися у березні 2017 року.

КВН – це свято молодості та гумору, пошуку та надії. 
Ми щиро вітаємо команду «НОКДАУН» і бажаємо вда-
лих жартів, нових перемог і ніколи не втрачати інтерес 
до пізнання та розвитку.

Сергій Хамець, голова ССО «Основа»
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 Упродовж трьох днів з 24 жовтня по 26 жовтня 2016 
року на сцені Львівського Центру творчості дітей та 
юнацтва Галичини проходив IV Всеукраїнський фести-
валь-конкурс народної хореографії Героя України Ми-
рослава Вантуха. Фестиваль скликав до княжого Льво-
ва понад сорок колективів із багатьох областей України. 
Цей захід відбувся за підтримки Міністерства культури 
України, Національної хореографічної спілки України, 
Департаменту культури Львівської обласної державної 
адміністрації, Львівського обласного відділення 
Національної хореографічної спілки України.

Сцена Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 
стала справжнім «п’єдесталом для танцю». Глядачі були 
вражені талановитими постановками, народною музи-
кою, костюмами та найбільше – талановитими дітьми і 
молоддю. Конкурсні номери хореографічних колективів 
оцінювало професійне журі фестивалю-конкурсу у 
складі: Валентини Вантух, народної артистки України, 
доцента кафедри хореографії Національної академії 
культури і мистецтва Міністерства культури України; 
Валентини Масленко, Заслуженого працівника культу-
ри України, першого заступника голови Національної 
хореографічної спілки України; Івана Курилюка, на-
родного артиста України, голови Івано-Франківської 
обласної хореографічної спілки; Ігоря Храмова, за-
служеного артиста України, члена Національної 
хореографічної спілки України, керівника художнього 
цеху балету Львівського національного академічного 
театру опери та балету ім. С. Крушельницької;  
Петра Бенюка, народного артиста України, члена 
Національної спілки кінематографістів України, акто-
ра Національного академічного українського драма-
тичного театру ім. М. Заньковецької; Побєди Харісова, 
заслуженого працівника культури України, голови 
Львівського обласного відділення хореографічної 
спілки України, директора фестивалю; Зенона Колоби-
ча, художнього керівника та головного балетмейстера 
Народного ансамблю танцю «Горицвіт» Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Га-

лицького, народного артиста України, голови журі.
Боротьба за перемогу була напруженою, оскільки 

цьогорічний фестиваль-конкурс вимагав високого 
рівня виконання народних танців, дотримання усіх ви-
мог до костюмів, постановки хореографічних номерів.

Приємно відзначити, що Народний ансамбль танцю 
«Первоцвіт» Львівського НАУ під керівництвом Заслу-
женого працівника культури України Побєди Харісова 
отримав високу нагороду – Диплом лауреата за ІІ місце 
на IV Всеукраїнському фестиваль-конкурсі народної 
хореографії Героя України Мирослава Вантуха та По-
чесний Кубок фестивалю.

Ми вітаємо усіх студентів-учасників Народного 
ансамблю танцю «Первоцвіт» із перемогою, а також 
висловлюємо щиру подяку за працю, педагогічний 
підхід у навчанні студентської молоді, творчий по-
шук та постановки танців керівнику Народно-
го ансамблю танцю «Первоцвіт» Побєді Харісову, 
педагогові-репетиторові колективу Вікторії Юрків та 
концертмейстерові Назарію Любінцю.

Ведуча фестивалю-конкурсу Оксана Качмар від імені 
організаторів побажала хореографічним колективам та 
їхнім керівникам успіхів і творчих перемог, здоров’я та 
краси, миру і спокою в Україні.

Марія Дребот, 
керівник Народної хорової капели 

«Джерела Розточчя»

IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 
хореографії Героя України Мирослава Вантуха
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26 листопада 2016 року у Львівському НАУ прохо-
див V Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Золотий 
перетин Львова – 2016», організований Асоціацією 
діячів естрадного мистецтва України, яку очолює за-
служений діяч мистецтв України, віце-президент ВГО 
«Агентство охорони прав виконавців», віце-президент 
Міжнародного союзу діячів естрадного мистецтва  
В.В. Герасимов.

Цьогорічний V Всеукраїнський фестиваль-конкурс  
проходив під патронатом ректора Львівського НАУ, 
академіка НААНУ В.В. Снітинського. 

Львівський НАУ гостинно прийняв понад тисячу 
учасників: більше 40 хореографічних, циркових, во-
кальних колективів та понад 30 вокалістів.

Конкурсна програма та відзначення переможців 
проходили у першій половині дня. Оцінювало 
конкурсантів професійне журі у складі: голови журі,   
заслуженого діяча мистецтв України, президента 
творчої спілки «АДЕМ України» Віктора Герасимо-
ва; заслуженого діяча естрадного мистецтва України, 
кандидата мистецтвознавства Руслани Калини;  
заслуженого діяча естрадного мистецтва України, го-
лови Львівського обласного відділення творчої спілки 
«АДЕМ України» Тараса Шіта; заслуженого працівника 
культури України, головного режисера-постановни-
ка Олега Гафтковича; заслуженого діяча естрадного  
мистецтва України Леоніда Дехтяренка; медійного  

партнера фестивалю, президента громадського телеба-
чення «Разом TV» Володимира Маліновського. 

«З журбою радість обнялись», – так можна словами 
Олександра Олеся сказати про фестиваль-конкурс та 
жалобний День пам’яті жертв Голодоморів. У цей день 
о 16.00 год. уся Україна завмерла у хвилині мовчан-
ня, щоб вшанувати світлу пам'ять жертв Голодоморів 
1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 рр. Всі учасники  
Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу, студенти та 
працівники Львівського НАУ  також запалили свічку 
пам’яті та хвилиною мовчання пом’янули мільйони 
українських селян, які загинули мученицькою смер-
тю від голоду, заподіяного сталінським терором та 
комуністичним режимом.

Минули навіки дні чорних негод –
Живе Україна! І вільний народ,
Як з попелу Фенікс, ожив і злетів,
І зорями зміряв простори степів.

Мистецький захід, що об’єднав талановиту молодь, 
став переконливим свідченням збереження і розвитку 
непересічної духовності українського народу, бо хліб 
насущний і хліб духовний завжди були важливими 
складовими нашої держави.

Незабутнім залишиться виступ Народного ансамблю 
танцю «Первоцвіт» Львівського НАУ під керівництвом 
заслуженого працівника культури України Побєди 
Харісова, який отримав найвищу нагороду – Гран-прі 
фестивалю.

Також вітаємо наших вокалістів, що стали лауреата-
ми І ступеня у вокальному жанрі – Христину Мозуль 
та Марту Павлів (факультет агротехнологій та екології).

Організатори  та учасники V Всеукраїнського  фе-
стивалю-конкурсу «Золотий перетин Львова – 2016» 
висловили щиру подяку ректору Львівського НАУ 
Володимиру Снітинському за дієву підтримку цього 
мистецького заходу, а також підрозділу з організації 
виховної роботи студентів ЛНАУ та усім студентам і 
працівникам, які допомогли провести фестиваль на ви-
сокому професійному рівні.

 

Оксана Качмар, керівник підрозділу 
з організації виховної роботи студентів

Фестиваль «Золотий перетин Львова – 2016»
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21 листопада 2016 року вся Україна відзначала День 
Гідності і Свободи та вшановувала пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. Львівський НАУ не залишився осто-
ронь цієї важливої події. 

Студенти Львівського національного аграрного 
університету та жителі міста Дубляни зібралися біля 
пам’ятного знака Героям Небесної Сотні, щоб вшанува-
ти усіх Героїв, які віддали життя за волю і незалежність 
України.

Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці 
УАПЦ м. Дублян о. Іван Сас та капелан Львівського 
НАУ о. Іван Венгрин відправили поминальну панахи-
ду світлої пам’яті Героїв Небесної Сотні та нашого зем-
ляка – Анатолія Жаловаги. У молитвах усі присутні 
просили Господа захисту та миру для України і вічного 
спокою невинно убієнним Героям.

Усіх учасників заходу привітав міський голова  
Дублян Василь Попович та депутат міської ради Ярос-
лав Шостак. Патріотичні пісні та молитви викону-
вав Народний хор «Відродження». Університетська 
та учнівська молодь читала поетичні рядки про події 
Революції Гідності та Євромайдану. Усіх вразила 
поезія «Жінко, чого ви плачете» у виконанні студент-
ки економічного факультету Христини Хомин. Цей 
твір був прочитаний для присутньої на заході матері 
Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги. У «Молитві 
молоді», яку виконала студентка економічного факуль-
тету Христина Зозуля, прозвучав заклик до миру і про-

Річниця Революції Гідності

хання до Господа, щоб матері не втрачали своїх синів, 
дружини – чоловіків, щоб батьки могли виростити 
своїх дітей у мирній та щасливій країні.

Також студентські активісти Львівського НАУ ра-
зом зі студентами вишів Львівщини взяли участь у 
«Молитовному Майдані» – спільній молитві в пам’ять 
про Героїв Небесної Сотні, що проходив у Львові біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченкові. «Молитовний Майдан» 
об’єднав два заходи – акцію «Україна – це Європа» та 
символічне підняття у небо панно Богородиці, яке ство-
рили юні таланти, учні мистецьких закладів області.

 

Олег Андрушків, голова ППО студентів та 
аспірантів ЛНАУ

Щороку в останню суботу листопада Україна у 
скорботній молитві схиляє голову перед мільйонами 
жертв голодоморів, які відбулися в 1921–1923,  
1932–1933 і 1946–1947 роках.

26 листопада Музей Степана Бандери провів акцію 
«Щоб світ знав», присвячену Дню пам’яті жертв Голо-
домору 1932–1933 років. Як відомо, Степан Бандера не 
залишався осторонь цих страшних подій. На знак про-
тесту проти дій тогочасної влади та щоб привернути 
увагу світової громадськості до Голодомору в Україні 
в 1933 р. Степан Бандера та українські націоналісти 
організували атентат проти радянського консула у 
Львові. 

Акцію відвідали учасники Всеукраїнського фести-
валю-конкурсу «Золотий перетин Львова – 2016» та 
студентський актив ЛНАУ. Усі відвідувачі отримали 
листівки з інформацією про участь Степана Бандери та 
ОУН у тогочасних подіях.

Під час заходу учасники фестивалю мали змогу не 
лише більше дізнатися про страшні часи Голодомору і 
репресій, але й послухати про життя та діяльність Сте-
пана Бандери. Охочих виявилося чимало: танцюваль-
ний колектив «Зорепад», вокальний ансамбль «Дре-
во», Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» та багато 

інших. Особливим відвідувачем музею був в цей день 
був Афанасій Саракіотіс, громадянин Греції, якого 
зацікавила історія визвольної боротьби під проводом 
Степана Бандери.

Яскравим доповненням до сказаного під час за-
ходу стала книжкова виставка «Невиплакані сльози 
України», переглянувши яку присутні могли більше 
дізнатися про масштаби і наслідки великого голоду на 
теренах нашої Батьківщини.

Антоніна Ковалів,
 директор музею Степана Бандери

Пам’яті жертв голодоморів
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17-19 листопада 2016 р. у Львові у ВЦ «Південний-
Експо» відбулася Міжнародна агропромислова вис-
тавка «EuroAGRO-2016». Виставка, організована Де-
партаментом агропромислового розвитку Львівської 
обласної державної адміністрації та Львівською тор-
гово-промисловою палатою за участю Польсько-
Української Господарської Палати, була приурочена до 
Днів польського сільського господарства та святкуван-
ня в Україні Дня працівників сільського господарства.

 Учасниками виставки стали близько 80 польсь-
ких і українських агропідприємств, вищі навчальні  
заклади аграрного профілю, науково-дослідні устано-
ви. На ній була представлена експозиція і Львівського 
національного аграрного університету. Приємно від-

Участь у Міжнародній агропромисловій виставці 
«EuroAGRO-2016»

значити, що вона викликала непідробне зацікавлення 
в організаторів та відвідувачів виставки. Гості давали 
схвальну оцінку дизайну експозиції, представленим на 
ній експонатам та інноваційними проектам.

Упродовж днів роботи виставки її учасники та гості 
мали можливість взяти участь у насиченій діловій 
програмі. Зокрема, було проведено конференцію в 
рамках польсько-української співпраці «Інвестиції – 
стабільні передумови конкурентного розвитку аграрної 
економіки», здійснено презентацію польських та 
українських агропідприємств, відбулися урочистості з 
нагоди святкування Дня працівників сільського госпо-
дарства, в яких взяли участь мистецькі колективи на-
шого університету.

Науково-дослідна частина

27 листопада 2016 року у Львівській обласній 
філармонії проходив творчий звіт колективів художньої 
самодіяльності Жовківського району з поетичною на-
звою «Вінок Україні сплітаю з талантів Жовківського 
краю».

Яскравими талантами у тому вінку стали творчі ко-
лективи Львівського НАУ: Народний ансамбль танцю 
«Первоцвіт», керівник – Заслужений працівник куль-
тури України Побєда Харісов; Народна хорова капе-
ла «Джерела Розточчя», керівники – Марія Дребот та 
Марія Мандзак; Народний ансамбль «Троїсті музики», 
керівник – Степан Вус.

 Особливим став виступ зведених хорів Жовківщини, 
у складі яких була Народна хорова капела «Джерела 
Розточчя». У їхньому виконанні прозвучали «Пісня 
про Жовкву» на слова Б. Бовшика та «Владико неба 
і землі» С. Гулака-Артемовського із опери «Запоро-
жець за Дунаєм», диригувала Марія Мандзак. Глядачі 
захоплено аплодували неперевершеному «Гопаку» у 
виконанні Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» 
(постановка – заслужений працівник культури України  
Побєда Харісов). Усіх вразила композиція «В’язанка 

Вінок мистецтва, сплетений на Жовківській землі
українських народних пісень» в обробці Степана Вуса, 
виконана Народним ансамблем «Троїсті музики». Пер-
линкою концерту стала коломийка «Ой, музику люблю 
дуже» в обробці А. Гнатишина, виконана Народною хо-
ровою капелою «Джерела Розточчя».

Виступ на сцені Львівської обласної філармонії 
для творчих колективів Львівського НАУ був високо 
оцінений вимогливим глядачем та управлінням культу-
ри Львівської ОДА.

Вікторія Юрків, балетмейстер  
Народного ансамблю танцю «Первоцвіт»
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Підсумки студентських наукових  
досягнень у 2016 році

Під час засідання Вченої ради університету, яке 
відбулося 13 жовтня, підводилися підсумки конкурсів 
«Кращий студент-науковець Львівського національ-
ного аграрного університету – 2016» та «Кращий сту-
дентський науковий гурток Львівського національного 
аграрного університету – 2016».

Переможців конкурсів привітав із науковими здо-
бутками ректор університету, академік НААНУ Во-
лодимир Васильович Снітинський, який відзначив 
високий рівень студентської наукової роботи в ЛНАУ. 
Протягом 2015–2016 н. р. студенти нашого навчаль-
ного закладу здобули 16 призових місць у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади і 19 призо-
вих місць на Всеукраїнському конкурсі студентських  
наукових робіт з природничих, технічних та гума-
нітарних наук.

Так, за результатами конкурсу «Кращий студент-
науковець Львівського національного аграрного 
університету 2016» були відзначені:

Дипломом I ступеня – Діана Маяк, студентка групи 
Мзед-71 економічного факультету;

Дипломами II ступеня – Ірина Дуда, студентка групи 
Зв-61 землевпорядного факультету та Віталій Лапинсь-
кий, студент групи Ен-71 факультету механіки та енер-
гетики;

Дипломами III ступеня – Валентина Цепок, сту-
дентка групи Оп-61 економічного факультету та Ольга 
Шийка, студентка групи Оп-61 економічного факульте-
ту.

Грамотами були нагороджені: Олексій Кудриль, 
студент групи Зв-62 землевпорядного факульте-
ту; Лілія Ружило, студентка групи Аг-71 факультету 
агротехнологій та екології; Іван Тарнавський, студент 
групи ПТМ-71 факультету механіки та енергетики; Ілля 
Павлюк, студент групи Ат-31 факультету механіки та 
енергетики; Володимир Білозір, студент групи Буд-41 
факультету будівництва та архітектури.

Переможці Конкурсу, окрім вищевказаних відзнак, 
отримали грошові премії від ректорату університету.

За результатами цьогорічного конкурсу «Кращий 
студентський науковий гурток ЛНАУ» нагороджено:

Дипломом I ступеня – студентський науковий гур-
ток «Облік – мова бізнесу» кафедри обліку та оподат-
кування економічного факультету (керівник гуртка – 
к.е.н., доцент Оксана Степанівна Прокопишин);

Дипломами II ступеня – студентський науковий 
гурток «Актуальні проблеми міжнародної економіки» 
кафедри міжнародних економічних відносин 
економічного факультету (керівник гуртка – к.е.н., до-
цент Ірина Ярославівна Бернацька) та студентський 
науковий гурток «Управлінець» кафедри менеджмен-
ту імені професора Євгена Храпливого економічного 

факультету (керівник гуртка – ст. викладач Мар’яна 
Романівна Пархуць);

Дипломами III ступеня – студентський науковий 
гурток «Агроелектрик» кафедри електротехнічних  
систем факультету механіки та енергетики (керівник 
гуртка – ст. викладач Андрій Фердинандович Герман), 
студентський науковий гурток «Державний земель-
ний кадастр» кафедри земельного кадастру землевпо-
рядного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент, 
завідувач кафедри Руслана Богданівна Таратула) та сту-
дентський науковий гурток «Екологія» кафедри екології 
факультету агротехнологій та екології (керівник гурт- 
ка –  к.с.-г.н., доцент Богдан Васильович Кректун).

Грамоти отримали:
Студентський науковий гурток «Деталі машин. 

Теорія механізмів і машин» кафедри машинобудування 
факультету механіки та енергетики (керівник гуртка – 
к.т.н., доцент Володимир Венедиктович Янків);

Студентський науковий гурток «Плекання рідної 
мови» кафедри українознавства факультету будівниц-
тва та архітектури (керівник гуртка – к.філол.н., доцент 
Олена Володимирівна Дерпак);

Студентський науковий гурток «Проектування  
систем аграрного виробництва» кафедри управління  
проектами та безпеки виробництва факультету 
механіки та енергетики (керівник гуртка – к.т.н.,  
асистент Леонід Леонідович Сидорчук);

Студентський науковий гурток «Архітектурне пла-
нування і реконструкція церков» кафедри архітектури 
та планування сільських поселень факультету 
будівництва та архітектури (керівник гуртка – к.арх., 
доцент, завідувач кафедри Андрій Володимирович Сте-
панюк).

Ректор Львівського національного аграрного 
університету висловив впевненість, що студентська  
наукова робота в стінах нашого вишу розвиватиметься 
й надалі та принесе майбутнім фахівцям вагому прак-
тичну користь.

 

Галина Східницька, к.е.н., доцент,  
голова Ради молодих вчених
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ХVІ Міжнародний економічний форум 
 «Львівщина – фабрика Європи» 

3-4 листопада 2016 року у Львові пройшов масштаб-
ний захід, учасниками якого було вище керівництво 
держави – Президент України П.О. Порошенко,  
Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України С.І. Кубів, Міністр 
інфраструктури України В.В. Омелян. Участь також 
взяли очільники обласних державних адміністрацій, 
іноземні інвестори, підприємці, імпортери, дипломати, 
представники міжнародних фондів Бізнес Асоціації, 
банків, навчальних закладів.

Представниками від Львівського національного 
аграрного університету були проф. Юрій Губені, к.е.н., 
доцент О.В. Рубай, к.е.н., доцент М.М. Богач, к.е.н., до-
цент Г.В. Східницька та к.е.н., в.о. доцента Р.І. Содома.

Девіз «Львівщина – фабрика Європи» є свідченням 
визнання особливого вкладу нашої області у підтримку 
та просування ідей євроінтеграції. Цікаві дискусії, 
обмін думками, презентація інвестиційних можливо-
стей – далеко не повний перелік головних тем пленар-
ного засідання.

Вже на початку роботи форуму Перший віце- 
прем’єр Степан Кубів не лише передав привітання від 
Кабінету Міністрів, але висловив переконання, що  
завою-вання Майдану знайдуть свій розвиток у 
економіці. Голова Львівської ОДА Олег Синютка 
розповів про останні інвестиційні здобутки краю, 
зокрема відбудову інфраструктури та відкриття но-
вих виробництв, але наголосив на необхідності роз-
вивати ефективне підприємництво та ефективну 
економіку. Цікаві думки висловили Голова Львівської 
облради Олександр Ганущин та міський голова Льво-
ва Андрій Садовий. Гарячу підтримку в залі викликали 
повідомлення екс-міністра економіки Павла Шеремета 
та керівника Офісу залучення та підтримки інвестицій 
Данила Білака.

Найбільш знаковою подією форуму був виступ 
Президента України Петра Порошенка. Не лише 
проблеми і гострі питання, але й здобутки супрово- 
джують наше життя, – стверджував Президент. 
Економіка повільно, але впевнено подає сигнали роз-
витку, що напевне відчують і вже відчувають інвестори. 

Тому, на переконання очільника держави, інвестиції 
знайдуть підґрунтя на Львівщині, чому й сприяє  
Міжнародний форум.

В рамках ХVІ Міжнародного економічного форуму  
у Львові відбувалися панельні дискусії у трьох секціях. 
 У перший день обговорення стосувалися інвестиційного 
клімату, рівня безробіття, оплати і оподаткування 
праці, переваг ведення бізнесу та економічних пер-
спектив регіону. На наступний день відбувалися панелі, 
присвячені питанням енергоефективності, транскор-
донного співробітництва та розвитку агропромислово-
го виробництва.

Першу секцію «Агропродукція – прорив на 
зовнішній ринок», де обговорювалися засоби 
підвищення ефективності аграрного сектору економіки 
та залучення додаткових фінансових ресурсів у сільське 
господарство Львівщини, відвідали к.е.н., проф.  
Ю.Е. Губені, доценти М.М. Богач та О.В. Рубай, 
аспірантка Н.В. Нечай. Учасниками другої («Стала 
енергетична політика як передумова для енергетичної 
незалежності громади») та третьої («Активізація транс-
кордонного співробітництва як чинник європейської 
інтеграції») секцій були к.е.н., доцент Г.В. Східницька  
та к.е.н., в.о. доцента Р.І. Содома.

Результати та дискусійні моменти Форуму були 
націлені на розвиток міжнародної економічної 
інтеграції, демонстрацію існуючих можливостей і пер-
спектив розвитку конкурентоспроможних регіонів, 
спрямування інвестицій в економіку та створення но-
вих робочих місць.

Інформаційний відділ
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 14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. З недавніх пір свято Покрови в Україні 
відзначається ще й як день українського козацтва та 
день створення УПА, оскільки омофор Божої Матері 
був символом заступництва як для козаків, так і для 
вояків Української Повстанської Армії. Від 2014 року 14 
жовтня ми відзначаємо також День захисника України.

Для Львівського національного аграрного 
університету свято Покрови Пресвятої Богородиці 
особливе, адже 7 років тому саме на Покрову було ос-
вячено новозбудовану студентську капличку. Відтоді 
щороку цей день велика професорсько-викладацька 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці у ЛНАУ
та студентська родина розпочинає із молитви у своєму 
храмі.

Дощовий ранок 13 жовтня також розпочався із 
Божественної Літургії. Капелан ЛНАУ о. Іван Венгрин 
та о. Андрій Данилюк очолили Богослужіння, на яке 
зібрався увесь професорсько-викладацький склад, ба-
гато студентів і місцевих жителів.

Після спільної молитви відбулося освячення води 
та мирування. Отці поблагословили всіх учасників ду-
ховного дійства та разом зі студентським хором, який 
супроводжував всю Літургію співом, виконали «Мно-
гая літа» та «Боже, великий, єдиний» за мир і єдність в 
Україні.

Опісля усі охочі попрямували на цвинтар міста 
Дубляни, де відбулося освячення  пам’ятника Михай-
лові Тимофійовичу Гончару, який у 1960–1988 рр. був 
ректором Львівського НАУ. Вшанувати пам’ять Ми-
хайла Тимофійовича прийшли працівники, викладачі 
та студенти ЛНАУ на чолі з ректором, академіком 
НААНУ В.В. Снітинським, а також родина, друзі та 
співробітники покійного.

Щиро сподіваємось, що Господь вислухає всі наші 
молитви та зішле мир для нашої держави.

Антоніна Ковалів,  
директор музею Степана Бандери

 У переддень величного свята українського козацт-
ва – Покрови Пресвятої Богородиці, яке об’єднало День 
створення Української повстанської армії і День за-
хисника України, колективи художньої самодіяльності 
Львівського НАУ вітали зі святом мужності та героїзму 
бійців АТО, що лікуються і проходять реабілітацію у 
військових госпіталях Львова: Львівському клінічному 
госпіталі державної прикордонної служби та Військово-
медичному клінічному центрі Західного регіону. Най-
кращим дарунком для поранених воїнів, медичного пер-
соналу госпіталів став творчий концерт, організований 
Львівським центром надання послуг учасникам бойо-
вих дій.

Запальні танці у виконанні Народного ансамблю 
танцю «Первоцвіт», веселі народні мелодії у виконанні 
Народного ансамблю «Троїсті музики», патріотичні та 
українські народні пісні у виконанні Народного камер-
ного хору «Бужани» додали бійцям радості, приємних 
спогадів про рідні домівки та мирне життя. Глядачі 
щиро аплодували нашим вокалістам Христині Зозулі, 
Олександрові Пньовському і Христині Мозуль за 
подаровані пісні та гарний настрій.

Усі захоплено слухали мелодійний голос ведучої 
концертної програми Христини Мозуль, яка від імені 
усієї студентської молоді та колективу Львівського 

День захисника України для 
воїнів АТО у госпіталях Львова

НАУ привітала мужніх бійців АТО, прикордонників, 
військовослужбовців і лікарів із Днем захисника 
України та побажала миру, спокою в Україні, швидшого 
одужання та оберегу Покрову Матері Божої – Пресвятої 
Богородиці. Колективи Львівського НАУ та керівники 
Побєда Харісов, Вікторія Юрків, Степан Вус, Марія 
Мандзак, Марія Дребот отримали Подяки від началь-
ника клінічного госпіталю державної прикордонної 
служби, полковника медичної служби А.А. Іващенка, у 
яких від імені керівництва та персоналу госпіталю було 
висловлено щиру вдячність за патріотичну підтримку 
та плідну співпрацю із Державною прикордонною 
службою України.

Оксана Качмар, керівник підрозділу з організації 
виховної роботи студентів
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З нагоди відзначення Дня захисника України та 
74-ї річниці створення УПА у Львівському НАУ було  
проведено ряд пізнавальних заходів, що розкривали 
історію становлення та розвитку Української Армії, 
важкий та тернистий шлях українського народу в 
боротьбі за свою волю та незалежність.

11 жовтня 2016 р. доцент кафедри українознавства 
О.Ф. Юрчук провела для студентів перших курсів фа-
культету механіки та енергетики екскурсію пам’ятними 
місцями м. Львова, пов’язаними з жертовною бо-
ротьбою українців з тоталітарними режимами. Було 
відвідано музей тоталітаризму «Тюрма на Лонцького». 
Присутні прослухали патріотичну лекцію про події 
1939–1944 рр. з відео- і фотоматеріалами, ознайоми-
лися з історією становлення ОУН, її боротьбою проти 
німецьких та радянських окупантів. Студенти віддали 
шану пам’яті усім загиблим біля пам’ятника жертвам 
комуністичних репресій. 

Екскурсія завершилася цікавою дискусією про 
окремі факти з життя і діяльності С. Бандери біля 
пам’ятника національному героєві у м. Львові.

12 жовтня 2016 року доцент кафедри українознав-
ства І.В. Баран провів тематичний лекторій для студен- 
тів І курсу економічного факультету. Було проана-
лізовано шлях становлення українських військових 
організацій від княжої доби і до сьогодення. Основ-
на увага була акцентована на діяльності Української 
Повстанської Армії та сучасних Збройних сил України, 

Заходи, присвячені Дню захисника України

які в цей нелегкий час захищають Україну від російської 
агресії.

13 жовтня 2016 року студенти факультету 
агротехнологій та екології прослухали лекцію «Із духу 
та криці: героїчна боротьба УПА за Українську неза-
лежну державу», яку провела к.і.н., доцент кафедри 
українознавства О.Ф. Юрчук.

Сьогодення потребує формування пантеону 
українських національних героїв, особливо в умовах 
боротьби за державний суверенітет України. В історії 
є багато прикладів самопожертви заради свободи та 
незалежності. Героїчна боротьба воїнів УПА стала од-
ним із прикладів мужності та героїзму для сучасної 
молоді.

Ігор Баран, доцент кафедри українознавства

У Львівському національному аграрному універ-
ситеті на факультеті механіки та енергетики 8 листо-
пада 2016 р. відбувся «Ярмарок професій – 2016».

Головною метою проведення заходу є сприяння 
працевлаштуванню випускників факультету на основі 
впровадження нових форм співпраці факультету 
механіки та енергетики ЛНАУ з підприємствами та 
організаціями на довгострокову перспективу за умов 
інтеграції України до Європейського економічного та 
освітнього простору.

На запрошення кафедр факультету механіки та 
енергетики у Ярмарку професій взяли участь провідні 
підприємства Західної України та Польщі: JCB, ПАТ 
«Львівобленерго», ТзОВ «Енергомонтажвентиляція», 
ТзОВ «ЕН СІ Інжиніринг Україна», ТзОВ «Хеммель-
Українa», ТОВ «Захід-Агро МХП», ТзОВ «Галавтосвіт», 
CFT, Арія Моторз (Хонда, Нісан, БМВ), ТОВ «Агро ЛВ 
Лімітед», Науково-виробниче підприємство «ІМВО», 
Червоноградський завод металоконструкцій, ТзОВ 
«Алекс со», ТзОВ «ДЕОС РЕЛІЗ», Polskie Jagody, ТзОВ 
«Просто добрий хліб», ТОВ «РЕХАУ» в Україні та ін.

На початку зустрічі з керівниками та фахівцями 
підприємств декан факультету Степан Йосипович Ко-
валишин від імені ректора Львівського НАУ академіка 

Ярмарок професій
НААНУ Володимира Васильовича Снітинського 
привітав учасників та наголосив на важливості прове-
дення зустрічей з виробничниками, які у нелегкі часи 
мають змогу працевлаштувати молодих фахівців.

Після закінчення «Ярмарку професій – 2016» 
відбулося обговорення особливостей і можливих 
напрямів співпраці підприємств різного профілю з  
факультетом механіки та енергетики ЛНАУ.

Павло Луб,  к.т.н., доцент кафедри управління  
проектами та безпеки виробництва
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28 вересня на спортивній базі нашого 
університету пройшла спортивно-військова еста-
фета серед збірних команд факультетів, присвя-
чена Дню захисника України, в якій взяли участь  
як викладачі, так і студенти ЛНАУ.

В підтягуванні на поперечині від кожної ко-
манди взяли участь по три учасники, серед яких 
один викладач. І місце виборола команда фа-
культету будівництва та архітектури, яка в сумі 
підтягнулась 70 разів. ІІ місце в цьому змаганні 
посіла команда факультету механіки та енер-
гетики – 67 підтягувань, на ІІІ місці з резуль-
татом 63 підтягування – команда факультету 
агротехнологій та екології.

В змаганнях з виходу силою на поперечині 
найкращий результат продемонструвала команда 
факультету механіки та енергетики – 39 виходів 
силою, на ІІ місці з результатом 37 виходів  
силою – команда землевпорядного факульте-
ту. Лише на один вихід силою менше у команди  
факультету будівництва та архітектури – 36 разів.

Дуже цікаво та напружено проходили зма-
гання з підйому переворотом на поперечині, у 
яких переможцем став факультет будівництва 
та архітектури – 41 раз. ІІ місце поділили зем-
левпорядний факультет та факультет механіки 
та енергетики (33 рази), на ІІІ місці – факультет 
агротехнологій та екології.

В змаганнях на рукоходах найкращою була 
команда економічного факультету з результатом 
46 секунд. На ІІ місці з результатом 48 с. – ко-
манда факультету механіки та енергетики. ІІІ 
місце з результатом 48,41 с. у команди факультету 
будівництва та архітектури.

У метанні гранати І місце у команди факуль-
тету будівництва та архітектури – 208,6 м. На ІІ 
місці команда землевпорядного факультету з ре-
зультатом 204,1 м. ІІІ місце з результатом 203,2 м – 
у команди факультету агротехнологій та екології.

Спортивно-військова естафета до  
Дня захисника України

Дуже емоційно і цікаво проходили змагання 
з перетягування канату. Кращою стала команда 
факультету агротехнологій та екології, на ІІ місці 
команда факультету будівництва та архітектури, 
ІІІ місце у факультету механіки та енергетики.

В естафеті з протигазами І місце виборола 
команда факультету агротехнологій та екології 
з результатом 54,33 с. На ІІ місці – економічний 
факультет (55,06 с.), ІІІ місце з результатом  
56,2 с. – у факультету будівництва та архітектури. 
Слід відзначити, що усі учасники продемонстру-
вали відмінну швидкість.

В естафеті «Прогулянка фермера» по п’ять 
учасників від кожної команди переносили коло-
ди на 20-метрову відстань. Перемогла команда 
факультету механіки та енергетики з результа-
том 27,45 с. ІІ місце у команди землевпорядного 
факультету – 29,67 с., на ІІІ місці з результатом  
30,5 с. – команда економічного факультету.

Закривали естафету змагання з розбирання 
та збирання автомата АК-74. Найкращий резуль- 
тат – в студента землевпорядного факультету 
А. Льоди (ЗВ-62), ІІ місце – у доцента кафедри 
фінансів і кредиту економічного факультету  
І. Тофана, ІІІ місце зайняв студент факультету 
механіки та енергетики М. Кіт (Арх-31).

Андрій Шандор, завідувач кафедри 
фізичного виховання

Вітаємо студента ІІІ курсу землевпорядного 
факультету (гр. Зв-33) Георгія Клепка зі здобут-
тям звання майстра спорту з волейболу, а також 
з почесним другим місцем у чемпіонаті Європи з 
волейболу – 2016.

Г. Клепко входить до складу молодіжної збірної 
з волейболу (вік – до 20 років), і цьогоріч виборов 
срібну нагороду для України. Це стало справжнім 
проривом для нашої держави.

Ми щиро  вітаємо його та бажаємо успіху у 
спортивній кар’єрі і нових перемог. 

Володимир Савич,  
тренер з волейболу

Спортивна гордість університету


