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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Першовересень завітав у Львівський національ-

ний аграрний університет на величне свято По-
святи у першокурсники. День Знань розпочався 
Архиєрейською Божественною Літургією, яку очо-
лив в університетському храмі Св. рівноапостольного 
князя Володимира Великого Владика Михаїл Колтун, 
єпископ Сокальсько-Жовківський УГКЦ. Преосвящен-
ний Владика освятив іконостас, розписаний на пожерт-
ви викладачів, працівників і студентів університету. 
Під час Божественної Літургії усі присутні молилися за 
успішний навчальний рік та розквіт університету, і щоб 
зерна науки, знань щедро проростали на студентській 
ниві. Владика Михаїл благословив початок навчального 

року і побажав мирної праці, яка в майбутньому дасть щедрі плоди для України.
Після Літургії традиційно на університетському стадіоні розпочалося святкування Дня Знань. 

Урочисто було внесено Державний Прапор України та прапор Львівського НАУ студентами-активістами: 
Державний Прапор України та прапор Львівського НАУ урочисто внесли студенти-активісти: Олена 
Маковецька та Віктор Аторвін (факультет будівництва та архітектури), Віктор Кулявець та Христина 
Проць (економічний факультет), Марія Маринович (землевпорядний факультет), Христина Ярема та 
Олена Цебак (факультет агротехнологій і екології), Петро Сивулька (факультет механіки та енергетики).

З вітальним словом до студентів звернувся ректор ЛНАУ, академік Національної академії аграр-
них наук України та Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних наук Володимир 
Снітинський, який побажав першокурсникам іти в ногу з часом, успішно навчатися, бути активними 
у громадському житті, щоб в майбутньому стати будівничими міцної конкурентоспроможної держави. 
Ректор від імені професорсько-викладацького колективу закликав молоде поповнення стати гідними 
продовжувачами славних традицій, наукових досягнень університету, рівнятися у своєму патріотизмі на 
подвиг національних Героїв.

Продовження на с.2

День Знань у ЛНАУ
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Початок на с.1
У вітальному слові Преосвященний Владика Михаїл Колтун, єпископ Сокальсько-Жовківський поблагословив 

університетську спільноту. 
Усіх працівників ЛНАУ, професорсько-викладацький склад, студентство із Днем Знань привітав голова 

Львівської обласної організації профспілки працівників АПК Михайло Тарнавський. До першокурсників від 
імені ССО «Основа» звернулась Ліля Козак, студентський декан факультету будівництва та архітектури, яка по-
бажала успішно здобувати необхідні знання, впевнено будувати свою майбутню кар’єру, реалізовувати себе як 
особистість, виховувати патріотичні почуття, що стане запорукою успіхів, котрими можна пишатися.

Символом того, що студентська родина поповнилася першокурсниками, стала урочиста присяга, яку за-
читав студент першого курсу економічного факультету Владислав Чорний, та виконання студентського гімну  
«Гаудеамус». Велику університетську спільноту, першокурсників та гостей окропив свяченою водою капелан 
ЛНАУ о. Іван Венгрин, після чого Народна хорова капела «Джерела Розточчя» виконала духовний гімн  
«Боже великий, єдиний».

Окрасою свята став музичний дарунок від студент-
ки факультету агротехнологій і екології Марти Павлів, 
яка виступила з піснею «А моя любов – одна єдина, 
ціла Україна», та студентки економічного факульте-
ту Христини Зозулі, яка подарувала пісню «Мир над 
Україною». Святкування завершилося патріотичним 
флешмобом, учасниками якого стали усі присутні на 
святі.

Зичимо студентам-першокурсникам натхнення в усіх 
починаннях, наполегливості у навчанні, багато творчих 
ідей і, звичайно ж, злагоди та миру.

Оксана Качмар,  
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів
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Щороку 1 вересня у коледжах Львівського 
національного аграрного університету проходить 
традиційне святкування Дня Знань та початку но-
вого навчального року. З цієї нагоди ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ В.В. Снітинський особисто відвідав 
Екологічний, Івано-Франківський та Стрийський 
коледжі. Золочівський, Вишнянський, Горохівський, 
Тлумацький та Чернівецький коледжі відвідали пред-
ставники керівництва університету.

Володимир Васильович звернувся з вітальним 
словом до першокурсників, студентів, батьків, 
адміністрації, та наголосив, що двері Львівського НАУ завжди гостинно відкриті для випускників коледжів.

В рамках святкування працівники коледжів ЛНАУ були нагороджені почесними грамотами за багатолітню 
сумлінну працю, високий професіоналізм та впровадження інноваційних технологій у навчальну роботу.

Антоніна Ковалів, 
директор Музею Степана Бандери

Урочистості з нагоди 
Дня Знань 

у коледжах ЛНАУ

Вересень 2017 року у Львівському національному 
аграрному університеті визначається особливими 
подіями та заходами, що торкаються наукового життя 
університету: проведення Міжнародного науково-прак-
тичного форуму, присвяченого пам’яті інженера Ярос-
лава Зайшлого, відкриття навчальної аудиторії-музею 
ім. Ярослава Зайшлого, а також вручення стипендії 
імені Ярослава Зайшлого.

Львівський національний аграрний університет 
було обрано Канадсько-українським фондом не ви-

падково, адже Ярослав Зайшлий був найближчим співробітником і однодумцем професора Євгена Храпливого – 
ідеолога українського кооперативного руху в Галичині, який свого часу працював у нашому навчальному закладі.

Активно продовжує справу Ярослава Зайшлого його донька Ірена Белл. У 2016 році п. Ірена звернулася з 
ініціативою щодо заснування стипендії імені її батька для кращих студентів нашого університету, які навчаються 
за аграрними програмами. 

У тому ж році президент Канадсько-українського фонду, член Ради директорів Конгресу українців Кана-
ди Віктор Гетьманчук та ректор ЛНАУ Володимир Снітинський підписали Меморандум про співпрацю між 
Канадсько-українським фондом і Львівським національним аграрним університетом. Вперше отримали стипендію 
ім. Ярослава Зайшлого у 2016 році студентка факультету агротехнологій і екології Оксана Гусак та студентка  
землевпорядного факультету Юлія Костишин.

У вересні 2017 року стипендією ім. Ярослава Зайшлого були нагороджені студенти факультету агротехнологій 
і екології Софія Руссо (2 курс, спеціальність «Екологія»), та Олексій Качмар (магістрант, спеціальність  
«Агрономія»). Цю високу нагороду з гордістю вручив ректор ЛНАУ Володимир Снітинський і побажав  
студентам надалі натхненно працювати у галузі аграрної науки, примножувати славу рідному університетові.  
Володимир Васильович щиро подякував президентові фонду Вікторові Гетьманчукові та засновниці стипендії 
Ірені Белл за підтримку аграрного вишколу української молоді.

Надія Піняга, 
культорганізатор відділу

з організації виховної роботи студентів

Стипендія імені  
Ярослава  Зайшлого 
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23 вересня 2017 року відбулася надзвичайно важ-
лива подія для Львівського національного аграрно-
го університету та Івано-Франківщини. В цей день в 
селі Забережжі, що в Богородчанському районі Івано-
Франківської області, вшановували пам’ять доктора 
технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України, дійсного члена Академії інженерних 
наук України Олександра Дмитровича Семковича, яко-
му 12 вересня 2017 року мало б виповнитись вісімдесят 
років. 

Щоб гідно вшанувати пам’ять видатного земляка, 
Львівський національний аграрний університет, Забе-
резька сільська рада разом із Заберезьким навчально-
виховним комплексом (НВК) виступили з ініціативою 
встановлення меморіальної дошки професору Лесю 
Семковичу. 

На урочистості зібрались рідні Олександра  
Дмитровича та громада села Забережжя, а також  
представники влади: голова села М.М. Михайлюк,  
голова Богородчанської районної державної 
адміністрації Ф.Ф. Єжак із заступником В.Г. Пошта-
рюком, перший заступник голови Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації М.В. Савка, заступ-
ники голови Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації Я.Д. Паранюк, І.М. Пасічняк та  
Р.Г. Маланій, а також народний депутат Верховної  
Ради України М.В. Довбенко.

З цієї нагоди з м. Дублян до Забережжя приїхали 
учні Академіка – перший проректор Львівського 
національного аграрного університету, к.т.н., професор 
В.М. Боярчук, інженер О.В. Кухарук, завідувачі кафедр, 
к.т.н., доценти В.В. Янків, В.О. Тимочко та д.т.н., про-
фесор Р.Д. Кузьмінський, к.т.н., професор В.Є. Чухрай, 
к.т.н., доцент І.М. Флис, к.т.н., доцент Національного 
університету «Львівська політехніка» М.С. Оліскевич, 
колеги і колишні студенти – декан факультету механіки 
та енергетики ЛНАУ, к.т.н., професор С.Й. Ковалишин, 
к.т.н., доцент Д.В. Кузенко, к.т.н., доцент О.М. Поно-
маренко, к.т.н., доцент І.М. Городецький, к.с.-г.н., про-
фесор П.Д. Завірюха, к.т.н., доцент Р.А. Шмиг, учні 
учнів Академіка – к.т.н., доценти А.М. Тригуба,  
А.В. Татомир, М.А. Михалюк і Р.Є. Кригуль, к.т.н., стар-
ший викладач С.В. Коробка, старші викладачі Р.І. Бара-
баш та В.І. Рис, лаборанти Р.А. Шеремета та Р.І. Падю-
ка, а також друзі Олександра Дмитровича – художник 
С.Я. Пісьо та інженер М.Б. Дубенський. 

Із багатьох куточків Івано-Франківщини прибули 
колишні випускники факультету механізації сільського 
господарства Львівського сільськогосподарського 
інституту, також учні О.Д. Семковича – інженери  
М.З. Винничук, В.З. Винничук, Д.І. Білик, В.І. Янчик, 
В.П. Гринів та ін.

Вшанування пам’яті професора ЛНАУ 
О.Д. Семковича

Урочиста церемонія вшанування пам’яті професора 
розпочалися із шикування школярів Заберезького НВК 
перед входом до школи, на стіні якої попередньо було 
встановлено барельєф, прикритий вишитим полотном.

Зібрання відкрив директор Заберезької загально-
освітньої школи. Після виконання Державного Гімну 
України народний депутат Верховної Ради України 
М.В. Довбенко, перший проректор Львівського 
національного аграрного університету, професор  
В.М. Боярчук, перший заступник голови Івано-
Франківської обласної державної адміністрації  
М.В. Савка та голова Богородчанської РДА  
Ф.Ф. Єжак урочисто відкрили меморіальну дошку  
із зображенням професора О.Д. Семковича.

Від імені ректорату перший проректор Львівського 
національного аграрного університету, професор  
В.М. Боярчук вручив для учнів Заберезької школи  
подарунок – персональний комп’ютер.

Після всіх виступів, в яких звучали теплі, щирі сло-
ва вдячності професору О.Д. Семковичу, священики 
церков села Забережжя спільно освятили пам’ятний 
барельєф. 

Ігор Флис, к.т.н., доцент
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З 20 по 22 вересня у Львівському національному 
аграрному університеті проходив Міжнародний сту-
дентський форум «Студентська молодь і науковий  
прогрес в АПК». У рамках форуму розглянуті  
актуальні проблеми аграрної сфери та обговорені 
пропозиції щодо їх вирішення. У стінах нашого 
університету зібралося чимало небайдужих до наукових 
досліджень студентів з України та зарубіжних вишів. 

Кількісний та географічний склад учасників форуму 
свідчить про небайдужість студентської молоді України 
і зарубіжних країн до дослідження проблем у сфері 
агропромислового комплексу. Цього року в його роботі 
взяли участь понад 500 учасників. Серед закордонних 
гостей – представники Університету Ллейда (Іспанія), 
Державного аграрного університету Молдови, навчаль-
них закладів з Польщі – Любліна, Кракова, Вроцлава, 
Кельце, Ярослава. Учасниками форуму з українських 
навчальних закладів були студенти Миколаївського 
національного аграрного університету, Уманського 
національного університету садівництва, Подільського 
державного аграрно-технічного університету, Ужго-
родського національного університету, Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. До- 
кучаєва, Чорноморського державного університету  
ім. П. Могили, Київського національного університету 
будівництва та архітектури, Львівського інституту 
економіки і туризму, Львівського державного універ-
ситету внутрішніх справ, Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Національного 
університету «Львівська політехніка», Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, 
Державного навчального закладу «Шацький лісовий 
коледж ім. В.В. Сулька», студенти із коледжів 
Львівського національного аграрного університету. 

У рамках форуму працювали 7 міжнародних сту-
дентських наукових конференцій, у роботі яких взяли 
участь понад 500 студентів. Звичайно, більшість із них 
становили студенти нашого університету, що свідчить 
про високий рівень фахової підготовки й наукової 
активності нашої молоді. Конференції пройшли у формі 
секційних засідань на високому науково-теоретичному 
рівні. 

Найактивніші студенти нагороджені почесними гра-
мотами. Кращі доповіді було обрано шляхом відкритого 
голосування студентів – учасників конференцій. Хоча 
чимало студентів ще не мають великого практично-
го досвіду наукових досліджень, вони демонструють 
неординарні ідеї, володіння методологією наукового 
пошуку, а головне – бажання долучитися до прогре-
сивних змін у господарських процесах і суспільних 

XVIII Міжнародний студентський науковий  
форум «Студентська молодь і науковий 

прогрес в АПК»

відносинах. Усі наукові роботи студентів – учасників 
форуму опубліковані у збірнику тез доповідей. 

За результатами обговорення виступів учасників 
визначено низку підходів до вирішення найважливіших 
проблем розвитку вітчизняного аграрного сектора та 
українського села. Вони знайшли відображення в ухва-
лах конференцій. 

Гості нашого університету мали змогу відвідати музеї 
університету та виставки студентських наукових розро-
бок. Вони ознайомилися з факультетами, аудиторіями 
та кафедрами університету, студентським містечком та 
історією нашого вишу.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що сту-
дентський наукових форум у стінах Львівського 
національного аграрного університету відбувся на 
високому організаційному та науковому рівнях. Го-
ловне його призначення – розвиток інтелектуального 
потенціалу країни за рахунок активізації студентської 
молоді – реалізовано. Зерна знань, посіяних у ці дні, 
проростуть і втіляться в майбутніх розробках таланови-
тих молодих дослідників.

Галина Східницька, к.е.н., доцент, 
голова Ради молодих вчених
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Традиційно в останню декаду вересня до Дублян з’їжджаються науковці з різних міст України та зарубіжжя, 
щоби 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 200 представників вітчизняних та  
зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ. 

Відкриваючи форум, голова міжнародного наукового комітету, ректор ЛНАУ академік В.Снітинський привітав 
його учасників та побажав плідної праці, розширення наукових контактів, реалізації творчих задумів. Він зазна-
чив, що упродовж історії проведення науково-практичних форумів у нашому університеті на них було оприлюд-
нено близько 2500 наукових виступів, які репрезентували українські й зарубіжні вчені – від всесвітньо відомих 
академіків до аспірантів, які робили в науці перші кроки. У стінах нашого вишу, окрім вітчизняних дослідників, 
виступали представники наукових кіл Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Болгарії, Румунії, Німеччини, Спо-
лучених Штатів Америки, Сирії, Латвії, Литви, Білорусі, Росії, Молдови, інших країн. Започатковані з ними 
наукові контакти розвинулися у спільні наукові проекти, стажування викладачів, навчання студентів за програ- 
мами подвійних дипломів тощо. Сьогодні наш університет має укладені договори про співпрацю із 60 зарубіж-
ними установами й організаціями.

У своїй науковій доповіді «Земельний ресурс – стратегічний потенціал розвитку аграрного сектору економіки 
України» ректор розглянув виклики, які стоять перед вітчизняними політиками і господарниками стосовно 
організації використання ресурсу, який повинен бути збережений для наступних поколінь та перейти до них у 
поліпшеному стані, підкреслив роль вітчизняної науки у виконанні цього завдання. Доповідач відзначив основні 
проблеми запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, охарактеризував принципові 
засади функціонування цього ринку, які відповідали б суспільним вимогам та забезпечували ефективний розвиток 
сільського господарства нашої країни. 

Цьогорічний форум присвячений вшануванню пам’яті інженера Ярослава Зайшлого. У своєму виступі про-
фесор П. Завірюха охарактеризував життєвий шлях Я. Зайшлого – сина українського народу, який присвятив своє 
життя просвітництву українського села та піднесенню національної свідомості. 

Із доповіддю «Стан аграрного сектору України та очікування сільського населення» на відкритті форуму  

XVIІІ міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового  
комплексу та сільських територій», присвячений пам’яті інженера Ярослава Зайшлого
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XVIІІ міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового  
комплексу та сільських територій», присвячений пам’яті інженера Ярослава Зайшлого

виступив завідувач кафедри права і підприємництва ЛНАУ професор Ю. Губені. Він представив результати 
соціологічного дослідження, здійсненого групою вчених ЛНАУ, яке показало зміни упродовж 20-річного періоду в 
поглядах наших земляків на соціально-економічні процеси, що відбуваються в українському селі. З презентацією 
щодо використання вітроустановок у сільському господарстві виступив професор Вроцлавського економічного 
університету (Польща) Р. Конєчний. Проблеми і перспективи впровадження дистанційної форми навчання в  
українську аграрну освіту висвітлив у своїй доповіді завідувач кафедри економіки ЛНАУ професор Г. Черевко.

У рамках форуму відбулося 7 науково-практичних конференцій на факультетах університету: «Розви-
ток сільськогосподарської освіти і кооперації»; «Системи виробництва продукції рослинництва на основі 
екологостабілізуючих заходів»; «Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій»; 
«Техніка та технології агропромислового виробництва», присвячена 80-й річниці від дня народження професора 
О.Д. Семковича; «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі», присвячена 10-річчю кафе-
дри електротехнічних систем; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»; 
«Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку». На цих конференціях заслухано понад 
120 доповідей, обговорено актуальні питання агропромислового виробництва і соціального розвитку села. 

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

Ігор Яців,
 проректор з наукової роботи

30 вересня 2017 р. у ЛНАУ відбулася зустріч 
керівництва університету з представником уря-
ду провінції Альберта (Канада) п. А. Баширом. До 
зустрічі долучився також працівник Посольства  
Канади в Україні п. Г. Грущенко. Було обговорено  
перспективи розвитку канадсько-української спів-
праці у аграрній освіті, зокрема обговорювалася  
необхідність підписання договору про співпрацю між 
Львівським національним аграрним університетом і 
його коледжами та Університетом провінції Альбер-
та і його аграрними коледжами. Канадська сторона  

Візит представника 
 уряду канадської 
провінції до ЛНАУ

виявила зацікавленість щодо можливості практичного 
навчання студентів ЛНАУ у аграрних коледжах Канади.

Сергій Різель,
головний вчений секретар 
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Помітною подією у науковому житті і міжнародній 
співпраці Львівського національного аграрного 
університету із закордонними партнерами є Міжнародні 
наукові форуми, які щорічно проводяться у Дублянах на 
початку навчального року. Традиційно університет мав 
за честь проводити черговий, вже ХVІІІ Міжнародний 
науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку 
агропромислового комплексу та сільських територій», 
робота якого тривала 20-22 вересня 2017 р. 

Особливістю та значимістю нинішнього Між-
народного форуму було те, що він присвячувався  
пам’яті непересічної особистості – організатора коопе-
ративного руху на Західній Україні  Ярослава Зайшло-
го. Він був одним із найактивніших діячів товариства 
«Сільський господар», який доклався до його розбудо-
ви. Як відомо, товариство «Сільський господар» було 
засноване у Галичині в  кінці ХІХ століття і згодом 
перетворилось у центр поширення передових методів 
господарювання та агротехнічних знань серед галиць-
ких хліборобів. Товариство сприяло не тільки роз-
витку економіки краю, а й формуванню національної 
свідомості галичан.

Продовженням справи Ярослава Зайшлого ста-
ла діяльність його доньки Ірени Белл, яка впродовж 
багатьох років є однією з найяскравіших представ-
ниць української громади в Канаді як віце-президент  
Конгресу українців в Канаді, член Ради директорів 
Канадського фонду українських досліджень, старший 
радник Ради директорів кафедри українознавства в 
університеті Оттави та багатьох інших громадських,  
наукових інституцій і засобів масової інформації. 

У 2016 році Ірена Белл виступила з ініціативою про 
заснування іменних стипендій для кращих студентів 
факультету агротехнологій і екології та землевпоряд-
ного факультету Львівського національного аграрного 
університету – відмінників навчання, які беруть актив-
ну участь у наукових дослідженнях та громадському 
житті.

Ініціатива двосторонніх зв’язків продовжилася 
підписанням меморандуму про співпрацю між 
Канадсько-українським фондом і Львівським НАУ.

Ярослав Зайшлий повертається на рідну 
Батьківщину, повертається в Галичину

Урочисте відкриття музею проведене ректо-
ром Львівського НАУ В.В. Снітинським 21 вересня  
2017 р. В церемонії відкриття взяли участь численні  
гості Міжнародного форуму. Серед них президент  
Вищої інженерно-економічної школи в Жешові 
Станіслав Сосновський, академік НААН України 
Л.Я. Новаківський, члени міжнародного наукового та 
організаційного комітетів форуму, учасники форуму. 

Стараннями працівників кафедри екології за 
активної допомоги доньки Ярослава Зайшлого Ірени 
Белл в університеті створена унікальна експозиція, 
яка відображає титанічну працю і внесок Ярослава 
Зайшлого у розбудову не лише українського села, 
але й української держави. Саме незламний духом 
син українського народу, агроном-інженер Ярослав  
Зайшлий своїм життям показав, як треба працювати на 
процвітання рідної землі попри труднощі і негаразди, 
відстоював свою українськість на еміграції, поклав на 
вівтар піднесення національної свідомості українців усі 
свої знання і сили. 

Ярослав Зайшлий тріумфально повернувся на рідну 
Батьківщину, повернувся в Галичину.

Петро Завірюха, 
к.с.-г.н., професор, завідувач кафедри 
 генетики, селекції та захисту рослин
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26 вересня 2017 року у Національному театрі опе-
ри та балету ім. С. Крушельницької відбулася уро-
чиста академія, приурочена Дню працівників освіти. 
Привітати освітян зі святом та вручити нагороди та 
премії прийшли голова Львівської ОДА О. Синют-
ка, голова Львівської обласної ради О. Ганущин, ди-
ректор Департаменту освіти та науки Львівської ОДА  
Л. Мандзій, голова обласної освітянської профспілки 
М. Яцейко. 

Освітянська спільнота із задоволенням зустрічала 
виступи художніх колективів ЛНАУ, НУ «Львівська 
політехніка», ЛНУ ім. І.Франка.

Незабутнім дарунком освітянам Львівщини став  
виступ чоловічого вокального ансамблю під керів-
ництвом Марії Мандзак з піснею «Гуцулка Ксеня»  
на слова і музику Ярослава Барнича в обробці Степа-
на Целюха. Додав настрою усім присутнім виступ На-
родного ансамблю «Троїсті музики» (керівник Степан 
Вус). У їх виконанні прозвучала «В’язанка українських 
пісень» в обробці Юрія Назарука. Завершив урочис-
тості під гарячі аплодисменти українським народним 
танцем «Гопак» Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» 
(керівник Заслужений працівник культури України 

Вітання освітянам Львівщини від ЛНАУ

Побєда Харісов, педагог-репетитор Вікторія Юрків).
Висловлюємо щиру подяку всім учасникам та 

керівникам творчих колективів Львівського НАУ 
і вітаємо усіх викладачів, науково-педагогічних 
працівників нашого університету із Днем працівника 
освіти.

Оксана Качмар,  
керівник підрозділу з організації

виховної роботи студентів

21 вересня 2017 року у рамках проведення XVIII 
Міжнародного науково-практичного форуму, присвя-
ченого пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, відбулося 
відкриття Виставкового залу стародруків та рідкісних 
видань Наукової бібліотеки ЛНАУ. 

Ідея створення Виставкового залу виникла давно,  
однак реалізувати її змогли лише цьогоріч. При 
підтримці ректора університету, академіка НААНУ  
Володимира Снітинського цей задум вдалося втілити. 

З вітальним словом виступила директор НБ ЛНАУ,  
доц. Любов Пинда, яка розповіла про історію форму-
вання Фонду стародруків та рідкісних видань. Зокре-

Відкриття Виставкового залу стародруків та 
рідкісних видань

ма, вона зазначила, що Фонд стародруків та рідкісних  
видань ЛНАУ налічує 10 тисяч примірників XVIII, 
XIX, першої половини ХХ ст. німецькою, польсь-
кою, французькою, англійською, латинською, чесь-
кою мовами (продукція видавництв Берліна, Лондона, 
Відня, Парижа та Варшави) з природничих, технічних, 
сільськогосподарських та інших наук, який дістався 
бібліотеці у спадок з часів діяльності Рільничої шко-
ли (згодом Академії) в Дублянах (1856–1919 рр.). При 
співпраці викладачів та працівників бібліотеки вив-
чення фонду іноземних стародруків та рідкісних книг 
здійснюється шляхом підготовки історико-книгознав-
чих видань, складанням наукових покажчиків, катало-
гів, довідників, публікацій результатів досліджень.

До гостей звернувся ректор ЛНАУ зі словами: 
«Освіченість та начитаність є основними фактора-
ми розвитку інтелігентної людини, що не змінюється 
протягом століть. Цей постулат був та залишається  
актуальним досі. Стародавня книга – це потужне  
джерело пізнання та дослідження європейської  
аграрної освіти і науки». 

Закінчився захід побажанням відвідувати Виставко-
вий зал для широкого ознайомлення з історичними та 
культурними книжковими пам’ятками Європи.

Марія Павлюх,  к.н. із соц.комун., 
бібліотекознавець НБ ЛНАУ
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Наш університет славиться різними цікавими 
традиціями і власними починаннями. І одним з та-
ких доволі давніх починань є проведення щорічного 
ознайомчого квесту з Дублянами для наших любих 
першокурсників. Цьогорічний квест відбувся 27 верес-
ня. Попередньо було сформовано п’ять команд, кож-
на з яких представляла свій факультет. Представники 
факультетів охоче долучилися до гри, адже у них було 

Студентський квест  
«Ознайомлення з Дублянами»

невимовне бажання все ж таки побачити, де розташо-
ваний «Залізний кінь», що впродовж багатьох років 
оберігає університет, і продемонструвати, як від зем-
левпорядного корпусу за 2 хвилини можна дістатися до 
головного. 

Організовувала даний захід ССО «Основа» на чолі 
з Сергієм Хамцем та його командою. Розробники 
підготували багато зашифрованих завдань, вирішення 
яких зайняло у команд в середньому 25 хвилин. Цей 
квест був здебільшого розважальним, головною його 
метою було ознайомлення студентів із місцевістю,  
проте за призові місця учасникам вручали нагороди, 
а також кожна з команд отримала грамоту. В якості 
трофеїв першокурсники отримали грошові премії.

Щодо позицій, на яких розташувалися наші учасни-
ки, то картина склалася таким чином: І місце – факуль-
тет агротехнологій і екології , ІІ – факультет механіки та 
енергетики, ІІІ – факультет будівництва та архітектури,  
ІV – економічний факультет, V – землевпорядний  
факультет.

Віктор Аторвін,  
заступник голови ССО «Основа»

23 вересня 2017 року на території відпочинкового 
осередку «Верещиця» Яворівського національного 
природного парку скликав талановитих студентів 
Молодіжний фестиваль української туристичної пісні 
«Бабине літо», присвячений Всесвітньому дню туриз-
му. Учасниками фестивалю стали студентські команди 
вищих навчальних закладів Львівщини. 

На високому рівні виступила команда ЛНАУ «Агро-
стар». Свій виступ команда почала із привітання під 
гаслом: «До перемог палає жар – це команда «Агро-
стар». Вокально-інструментальний гурт «Сьоме небо» 

Фестиваль української туристичної пісні 
«Бабине літо»

із солісткою Мартою Павлів виконали туристичну 
пісню «Все красиво». Глядачів та журі вразили висту-
пи Христини Зозулі з українською народною піснею 
«Коли б льон-льонок не цвів», Марти Павлів з авторсь-
кою піснею «Твій погляд», Ореста Рися з піснею «В ря-
дах безсмертних», яку він написав в пам’ять загибло-
му під час бойових дій побратимові. Додала хорошого  
настрою поетична бувальщина «Про те, як наші  
студенти в похід збиралися», яку майстерно  
виконали Ольга Химин, Ілля Малофій, Андрій Ференц 
під керівництвом капітана команди Віктора Аторвіна.

У конкурсі-переспіві команда «Агростар» отрима-
ла перемогу  у номінації «Краще знання українських 
пісень». Також наша команда стала переможцем у 
номінації «Краще виконання української народної 
пісні». «Панною Розточчя» одноголосно обрано тала-
новиту вокалістку Христину Зозулю. 

Вітаємо команду «Агростар» із перемогою і 
висловлюємо щиру подяку організаторам 19 Моло-
діжного фестивалю української туристичної пісні  
«Бабине літо–2017» та директору Яворівського НПП 
Михайлу Біляку за проведений на високому рівні 
захід, творчий підхід і незабутні враження, подаровані  
фестивалем.

Ольга Химин,  
студентка факультету агротехнологій і екології
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22 вересня 2017 року у Львівському Будинку вчених проведено семінар-
нараду за участю представників міжнародних спортивних організацій, 
керівників вищих навчальних закладів України й регіональних відділень 
спортивної студентської спілки України. 

З вітальним словом до учасників наради звернулася заступник голови 
Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Учасників також привітав державний секретар Міністерства молоді та 
спорту Олег Немчінов. Посадовець, зокрема, звернув увагу на проблематику 
студентського спорту в умовах гібридних загроз національній безпеці України.

Заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба спільно з  
головою Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадимом 

Стеценком відзначили за здобутки у студентському спорті ректорів вищих навчальних закладів України, чиї  
студенти-спортсмени вибороли медалі на Всесвітній літній Універсіаді у Тайпеї. 

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський отримав Подяку за вагомий особистий 
внесок у забезпечення успішного виступу студентських збірних команд у ХХІХ Всесвітній літній Універсіаді  
2017 року. За цією подякою стоїть наполеглива праця всього колективу університету, та, в першу чергу,  
студентів нашого навчального закладу, які своїми спортивними здобутками прославляють ЛНАУ та нашу державу.

У нараді взяли участь і польські партнери, зокрема, віце-президент Міжнародної спілки студентського  
спорту (FISU) Маркіян Димальский та інші представ-
ники польського спорту.

Під час семінар-наради обговорено перспективи  
розвитку студентського спорту та нові методи  
залучення студентів до заняття спортом.

Також було відзначено важливість започаткованого 
Міжнародною федерацією студентського спорту Дня 
міжнародного студентського спорту, що відбувається 
під гаслом «Today's stars, tomorrow's leaders!».

Під час заходу відбулося підписання Угоди про 
співпрацю між Спортивною студентською спілкою 
України і Польською асоціацією студентського спорту.

Антоніна Ковалів, 
директор Музею Степана Бандери

Представницька семінар-нарада щодо розвитку 
студентського спорту
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«Університетські вісті»
Вітаємо студента факультету агротехнологій і 

екології  Мурата Махмудова з перемогою на Чемпіонаті 
України з важкої атлетики серед молоді до 23 років 
у ваговій категорії до 63 кг з результатом в ривку – 
102 кг, в поштовху – 125 кг, в сумі двоборства – 
227 кг, а також з виконанням нормативу Майстра 
спорту України.

Кафедра фізичної культури

Вітаємо з присвоєнням звання 
Майстра спорту України

Запрошуємо ознайомитись із експозиціями музеїв Степана Бандери та історії ЛНАУ. 
В музеї Степана Бандери експозиція висвітлює тему національно-визвольних змагань 

українського народу у ХХ ст. та навчання Степана Бандери у 1928–1933 рр. на рільничо-
лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах.

У Музеї історії Ви дізнаєтесь про утворення та розвиток навчального закладу, віхи 
його становлення, наукові досягнення, видатних вчених університету в галузі сільського 
господарства. 

Крізь призму десятиліть музеї впевнено дивляться у майбутнє та гостинно запрошують 
всіх зацікавлених побувати тут.

Музеї ЛНАУ гостинно відкривають 
двері усім охочим

29-30 вересня 2017 року відбулася Універ-
сіада Львівщини зі спортивного туризму, в якій 
взяли участь команди ЛНАУ, НУ «Львівська 
політехніка», ЛНУ ім. Івана Франка та ЛДУФК.

Перед початком змагань учасники збірної коман-
ди нашого університету «Варта» розклали наметове 
містечко з прапором ЛНАУ при вході. Змагання роз-
почалося з конкурсу кухарів, в якому наша команда 
виборола І місце. У конкурсі в’язання вузлів «Ватра» 
зайняла ІІ місце. Ввечері біля багаття відбувся кон-
курс туристичної пісні, у якому наша команда зайня-
ла І місце з піснею «Я піду в далекі гори».

А вже зранку 30 вересня розпочався крос-похід з елементами орієнтування на г. Ключ 
до меморіалу Січовим Стрільцям. Для нашої команди цей конкурс завершився здобуттям 
ІІІ місця. 

В абсолютному заліку туристичний клуб «Ватра» Львівського НАУ виборов ІІ командне 
місце. Команду підготував викладач кафедри фізичного виховання м.с. Ю.Л. Самковський.
Туристичний клуб «Ватра» запрошує всіх охочих в нові мандрівки. 

Віра Проць, 
студентка факультету механіки та енергетики

Універсіада Львівщини 
зі спортивного туризму


