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Під твою милість прибігаємо,
Богородице Діво…

Одним з найшановніших церковних свят для
українців є свято Покрови Пресвятої Богородиці, адже
омофор Божої матері став символом заступництва для
козаків, для вояків Української повстанської армії, а
тепер – для захисників України.
Для Львівського національного аграрного університету це свято також особливе, адже 9 років тому саме на
Покрову було освячено новозбудовану церкву святого
рівноапостольного князя Володимира Великого, яка
була зведена завдяки щедрим пожертвам усього колективу нашого навчального закладу. Ініціатором спорудження та фундатором церкви став ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський, який
доклав величезних зусиль, щоб студентська каплиця стала реальністю.
11 жовтня велика професорсько-викладацька та студентська родина зібралася у своєму храмі. Свято традиційно почалося з молебня у студентському храмі. Богослужіння очолив Преосвященніший Владика, Єпископ
Сокальсько-Жовківський УГКЦ, керівник департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ, голова Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, капелан Збройних сил України
Михаїл Колтун.
Опісля всі зібралися на площі біля пам’ятника національному героєві України Степану Бандері, щоб вклонитися Божій Матері, згадати про козаків, вшанувати пам’ять вояків УПА, а також відзначити всією університетською громадою День захисника України.
Продовження на с. 2
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Початок на с. 1
За покликом серця до цієї події долучилися наші студенти та викладачі, адже чимало з них беруть безпосередню участь у військових діях, а ще більше долучаються
до волонтерської діяльності, збору коштів на потреби
війська.
Захід розпочався із покладання квітів до меморіального знака Небесної Сотні та Героя України Анатолія
Жаловаги і пам’ятника Степану Бандері. З прийдешніми
святами привітав усіх присутніх ректор університету,
академік НААНУ Володимир Снітинський, який подякував ветеранам і сучасним захисникам України за героїзм і мужність, побажав усім радості та добра, незламної волі, злагоди і миру.
«Ми всі перебуваємо під омофором Святої Богородиці. Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Богородиця боронила наш народ, наше козацьке військо,
надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Нехай вона й надалі зберігає Україну під своїм покровом», – зазначив
Владика Михаїл Колтун.
В концертну програму заходу увійшли народні, стрілецькі пісні, козацькі марші у виконанні найкращих народних колективів та солістів ЛНАУ: Народної хорової капели «Джерела Розточчя», Народного духового оркестру,
Чоловічого вокального ансамблю, Народного ансамблю «Троїсті музики», Марти Павлів, Христини Зозулі, Михайла Іващенка, Христини Пустовит.
У цей складний для України час потрібно знаходити те, що єднає нас – різних, проте рівних громадян вільної
держави. Радісно, що українська молодь ревно береже історичну пам’ять нашого народу і популяризує його традиції. Тож збережімо і примножмо славу наших мужніх героїв. Нехай назавжди закарбуються в пам’яті та серці
слова присяги українських патріотів: «Батьківщині будь вірним до загину, нам Україна — понад усе!»
Антоніна Ковалів,
директор Музею Степана Бандери

Творча зустріч із Архиєпископом Харківським
і Полтавським УАПЦ Ігорем Ісіченком

19 вересня 2018 р. у ЛНАУ відбулась зустріч із відомим українським церковним і громадським діячем, педагогом, науковцем, літературознавцем та письменником Архієпископом Харківським і Полтавським УАПЦ
Ігорем Ісіченком.
Представив академічній громаді високого гостя ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський,
який відзначив, що Владика Ігор належить до когорти
українських інтелектуалів, для яких свобода і духовний поступ нашого суспільства є найбільшою цінністю.
Також Володимир Васильович розповів, що Владика

цьогоріч презентує на Форумі видавців у Львові свою
нову книгу «Ми просто йшли…», у якій згадує про
своє дитинство і юність, що пройшли на Слобожанщині, розповідає про навчання та викладацьку працю
в Харківському університеті, про духовні пошуки, про
суспільне й церковне життя України кінця ХХ – початку ХХІ ст. Оскільки назва книги почерпнута із поезії
Тараса Шевченка, ректор університету на добру згадку
подарував гостеві нашого навчального закладу перше в
Україні видання «Кобзаря» українською та польською
мовами, яке вийшло у світ завдяки співпраці ЛНАУ та
Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. За активну та плідну просвітницьку діяльність заради духовного відродження українського суспільства,
за вагомий внесок у розбудову Української держави
та співпрацю із Львівським національним аграрним
університетом Архієпископа Харківського і Полтавського УАПЦ Ігоря Ісіченка було нагороджено подякою.
Колектив ЛНАУ висловлює щиру вдячність Владиці
Ігорю за надзвичайно ґрунтовну та змістовну лекцію,
присвячену темі духовності у сучасному суспільстві,
яку аудиторія прослухала із великим зацікавленням.
Анжела Куза,
в.о. доцента кафедри гуманітарної освіти

вересень-жовтень 2018

3

День знань у ЛНАУ

День знань у Львівському національному аграрному університеті розпочався 3 вересня 2018 року у храмі святого рівноапостольного князя Володимира Великого Божественною літургією. Зібралася вся університетська спільнота у святій молитві за щасливий початок навчального року. Капелан університету о. Іван
Венгрин побажав ректорату, професорам, викладачам,
студентам, їх батькам, працівникам університету миру,
здоров’я, доброї праці і великої любові. Наприкінці
літургії отець Іван вручив ректорові ЛНАУ, академікові
НААНУ Володимирові Снітинському Подячну Грамоту від Владики Михаїла Колтуна, єпископа Сокальсько-Жовківського.
Урочистості з нагоди Дня знань традиційно проходили на університетському стадіоні. Під звуки маршу урочисто вишикувалися першокурсники. Прапор
університету внесли студенти-активісти студентської
самоврядної організації «Основа»: Богдан Малицький
(факультет механіки та енергетики), Олена Цебак (факультет агротехнологій і екології), Соломія Шафранська (факультет будівництва та архітектури). Державний
прапор України гордо піднімали відмінники навчання:
Ольга Грицевич (факультет будівництва та архітектури), Віктор Кулявець (економічний факультет), Роман
Таратула (землевпорядний факультет), Оксана Гусак
(факультет агротехнологій і екології), Георгій Худавердян (факультет механіки та енергетики).
З вітальним словом звернувся до студентства та
викладачів ректор ЛНАУ, академік Національної академії аграрних наук України та Академії вищої школи
України, професор, доктор біологічних наук Володимир
Снітинський. Володимир Васильович закликав першокурсників гордо нести ім’я студента ЛНАУ і стати продовжувачами славних традицій одного з найдавніших
аграрних закладів вищої освіти України. Ректор побажав успіхів у навчанні, наукових і творчих здобутків,
миру і добра усій університетській спільноті.
Із щирими словами до студентів звернувся випускник ЛНАУ, начальник Західної філії Українського державного центру радіочастот Петро Панасович Комар.
Капелан університету отець Іван Венгрин зачитав
привітальне послання від Владики Михаїла Колтуна,

єпископа Сокальсько-Жовківського. Від студентства
ЛНАУ першокурсників привітав голова Первинної
профспілкової організації студентів та аспірантів
університету Олег Андрушків.
Урочисту присягу від імені студентів-першокурсників зачитав студент економічного факультету Іван
Мандзак. Виконавши студентський гімн «Гаудеамус»,
першокурсники приєдналися до великої студентської
родини, яку окропив свяченою водою та поблагословив
капелан університету о. Іван Венгрин.
Творчим дарунком для усіх присутніх на святі стали виступи учасників художньої самодіяльності. Марта
Павлів, студентка факультету агротехнологій і екології,
виконала пісню «Україна – це моя родина». Незабутнім
залишиться виконання пісні «Галичина» вокальним
ансамблем під керівництвом Марії Мандзак у складі
випускників землевпорядного факультету Миколи
Фаєвича та Андрія Висоцького, студента факультету
агротехнологій і екології Олексія Качмара та студента
факультету механіки та енергетики Маркіяна Маїка.
Завершилося свято піснею «Україна танцює» у виконанні Христини Зозулі (студентки економічного факультету) та патріотичним флешмобом студентів разом
із Народним ансамблем танцю «Первоцвіт».
Нехай дорога у Країну Знань у стінах Львівського
НАУ усім студентам буде світлою, щасливою, наповненою енергією, наснагою до навчання та праці.
Оксана Качмар,
керівник відділу з організації
виховної роботи студентів
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Форум науковців-аграріїв

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 250 представників
вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти та
наукових установ. Результати своїх наукових досліджень репрезентували вчені з Польщі, Туреччини,
Латвії, Литви, Азербайджану. Українську науку на
нинішньому форумі представляли вчені понад 20 вітчизняних університетів і науково-дослідних закладів,
представники близько 10 державних структур, бізнесу,
громадських організацій.
Відкриваючи форум на пленарному засіданні в
актовій залі університету, ректор ЛНАУ академік
В. Снітинський привітав його учасників та побажав плідної праці, розширення наукових контактів,
реалізації творчих задумів. Він зазначив, що за 19-літню історію проведення науково-практичних форумів
на них оприлюднено близько 2600 наукових виступів,
які репрезентували вітчизняні й зарубіжні вчені – від
всесвітньо відомих академіків до аспірантів, які робили в науці перші кроки. Сьогодні Україна утверджує
позиції однієї з провідних аграрних країн світу, експортера агропродовольчої продукції світового значення.
У тих позитивних зрушеннях, вважає ректор, є частка
учених, які ділилися своїми напрацюваннями, своїми
ідеями на наших форумах. У той же час у сільському
господарстві як України, так і інших країн залишається дуже багато невирішених проблем, і ми активно
долучаємося до їх висвітлення та пошуку відповідей
на питання, які ставить перед нами життя.
З привітаннями учасників форуму виступили
директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Л. Гончаренко,
представники польської аграрної науки професори
Є. Красовський і Ю. Колодзєй, професор Гіресунського університету (Республіка Туреччина) М. Гюней,
член-кореспондент НААН України І. Ратич.
На пленарному засіданні з доповіддю «Сільське

господарство України – стан та завдання розвитку»
виступив завідувач кафедри економіки ЛНАУ професор Г. Черевко. Доповідач охарактеризував основні процеси, які відбуваються в аграрному секторі нашої країни та окреслив напрями вирішення ключових
проблем галузі. Свій погляд на перспективи розвитку систем аграрного виробництва у світовому вимірі
виклала професор Варшавського університету природничих наук Е. Шиманська. З науковим повідомленням про результати дослідження процесів у ґрунтових
біосистемах виступив професор кафедри екології
ЛНАУ І. Капрусь.
У рамках форуму відбулися заходи, присвячені
120-й річниці з дня народження професора Євгена
Храпливого, ім’я якого носить кафедра менеджменту
нашого університету. З доповіддю «Євген Храпливий –
організатор аграрної науки і освіти Східної Галичини»
виступив завідувач цієї кафедри д.е.н., доцент В. Бойко.
У рамках форуму відбулося сім науково-практичних
конференцій на факультетах університету: «Розвиток
сільськогосподарської освіти і кооперації»; «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій»; «Системи
виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів»; «Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій»,
присвячена 50-річчю заснування кафедри земельного

кадастру; «Техніка й технології агропромислового виробництва»; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»; «Гуманітарні
дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти».
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
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Міжнародний студентський науковий форум
«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»

З 19 по 21 вересня у Львівському національному
аграрному університеті проходив Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий
прогрес в АПК». З цієї нагоди в стінах нашого навчального закладу вдалося зібрати найкращий студентський науковий актив з України та близького зарубіжжя.
Завдяки активній позиції ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо заохочення студентської молоді до наукової діяльності цього
року форум проводився уже у вісімнадцяте.
Кількісний склад учасників форуму свідчить про
небайдужість студентської молоді України та зарубіжних країн до наявних проблем в сфері агропромислового комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме
молодь була тою рушійною силою, яка спонукала державу і суспільство рухатися вперед.
У роботі цьогорічного форуму взяли участь понад сто учасників як з України, так і з-за кордону. Серед міжнародних гостей – представники Державного
аграрного університету Молдови, а також навчальних
закладів міст Любліна, Кракова, Вроцлава, Кельц та
Ярослава. Учасниками форуму із вітчизняних навчальних закладів були студенти-науковці Харківського національного аграрного університету імені
В.В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії, Луцького національного технічного
університету, Львівського національного університету
ім. І. Франка, Львівського державного університе-

ту внутрішніх справ, ДНЗ «Шацький лісовий коледж
ім. В.В. Сулька», Національного університету водного
господарства і природокористування, Національного
університету «Львівська політехніка», Херсонського
державного аграрного університету, Миколаївського
національного аграрного університету, Подільського
державного аграрно-технічного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, а також
студенти із коледжів Львівського національного
аграрного університету.
В межах форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 300 студентів, більшу частину яких
становили студенти нашого навчального закладу, що
свідчить про високий рівень їх активності у науководослідному напрямку.
Найактивніші студенти нагороджені почесними грамотами. Слід відмітити, що кращі доповіді було обрано
шляхом відкритого голосування серед присутніх слухачів. Гості нашого університету мали змогу відвідати
музеї університету та виставки студентських наукових
розробок, ознайомилися із факультетами, аудиторіями
та кафедрами університету, студентським містечком,
історією університету. В останній день форуму для
всіх охочих було проведено екскурсію старовинним
Львовом.
Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся
на високому організаційному та науковому рівнях. За
результатами обговорення доповідей учасників було
визначено ряд найважливіших проблем розвитку
України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та схвалені
пропозиції доповідачів, тому обрані теми конференцій
послугували плідним підґрунтям для обміну думками
із зазначеної проблематики.
Галина Східницька,
голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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Спортивно-військова естафета,
присвячена Дню захисника України

3 жовтня на спортивній базі ЛНАУ пройшла спортивно-військова естафета серед збірних команд факультетів та коледжів ЛНАУ, присвячена Дню захисника України. Після виконання Гімну перед початком
змагань до учасників та вболівальників звернувся ректор Львівського НАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський, який привітав усіх присутніх, відзначивши, що ці
змагання вже стали традиційними, що з кожним роком
у них збільшується кількість команд та учасників, а
також побажав мирного неба, успіхів у навчанні,
добрих результатів у змаганнях.
В підтягуванні на поперечині від кожної команди
взяли участь по троє чоловіків, серед яких один викладач чи працівник. Перше місце виборола команда економічного факультету, яка в сумі підтягнулась 67 разів.
Друге місце посіла команда Чернівецького коледжу
ЛНАУ, яка підтягнулась 66 разів. Третє місце – у команди Екологічного коледжу ЛНАУ (64 підтягування).
Найкращим у цій дисципліні був студент Чернівецького коледжу Д. Корбут – 27 підтягувань. Завідувач
кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого, доктор
економічних наук В.В. Бойко з результатом 20 підтягувань був найкращим серед професорсько-викладацького складу.
Дуже цікаво та напружено проходили змагання з
виходу силою на поперечині, в яких від кожної команди взяли участь по три представники. Найкращий результат продемонструвала команда землевпорядного
факультету – 44 виходи силою. Друге місце – 42 виходи
силою – вибороли Екологічний та Івано-Франківський
коледжі ЛНАУ. Відразу три команди посіли третє місце,
показавши однаковий результат – 41 вихід. Це команди факультетів агротехнологій і екології, будівництва
та архітектури, економічного. Відзначився у цьому виді
змагань студент Івано-Франківського коледжу І. Козак,
який виконав вправу 20 разів.
Вперше у програму спортивно-військової естафети було введено такий вид змагань, як віджимання
на паралельних брусах. У цьому виді змагань брало

участь по три представники від кожної команди. Найкращою була команда землевпорядного факультету,
яка в сумі виконала 144 віджимання. На другому місці Івано-Франківський коледж – 130 разів. Третє місце у Стрийського коледжу – 126 віджимань. Відмінно
виступив у цій дисципліні студент землевпорядного
факультету О. Литвин (ЗВ-31), який виконав вправу
85 разів. Серед професорсько-викладацького складу найкращий результат показав викладач кафедри
фізичного виховання Івано-Франківського коледжу
І.В. Нанюк – 32 віджимання.
У вправі підйом переворотом на поперечині першими були студенти землевпорядного факультету, які за
сумою трьох учасників виконали вправу 61 раз. У команді слід відзначити Олександра Литвина, який був
кращим – 25 підйомів переворотом. Трохи поступились
землевпорядникам студенти Екологічного коледжу –
59 разів. Третіми були студенти факультету механіки
та енергетики – 52 рази.
У метанні гранати брали участь по три учасники, серед яких викладач та студентка. Переможець визначався за найкращим загальним метражем. Перше місце у
команди економічного факультету – 126 м. На другому
місці команда Івано-Франківського коледжу з результатом 112,6 м. Третє місце у збірної факультету будів-
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ництва та архітектури – 111 м. Серед студенток найкращою була представниця Івано-Франківського коледжу М. Литвин – 35 метрів. На 54 метри метнули
гранату аспірант економічного факультету М. Іващенко та студент землевпорядного факультету Р. Іванич.
Найшвидшою в естафеті з протигазами була команда Стрийського коледжу ЛНАУ з результатом 62,52 с.
На другому місці – Горохівський коледж (62,67 с). Третє
місце у факультету агротехнологій і екології (64,00 с).
Слід відзначити, що усі учасники продемонстрували
відмінну швидкість, але припускались помилок при
зніманні та складанні на стіл протигазів.
В естафеті «Прогулянка фермера» по п’ять учасників
від кожної команди переносили дві 30-кілограмові колоди на 20-метрову відстань. Загальна відстань складала 100 м. Найшвидше та найзлагодженіше діяла команда
факультету механіки та енергетики, яка перемогла з результатом 25,93 с. Найкращий час серед усіх учасників
продемонстрував доцент кафедри енергетичних систем
М.О. Гошко. Друге місце у команди економічного факультету – 26,00 секунд, на третьому місці з результатом 29,14 секунд – команда факультету будівництва та
архітектури.
Дуже емоційно, напружено, безкомпромісно проходили змагання з перетягування линви. В складі кожної
команди було сім студентів та три представники професорсько-викладацького складу або працівники. Коледжі та факультети змагались окремо. Кожна сутичка
йшла до двох перемог. Серед факультетів найкращою
стала команда факультету агротехнологій і екології.
На другому місці команда факультету будівництва та
архітектури. Третє місце у факультету механіки та
енергетики. Серед коледжів не було рівних команді
Горохівського коледжу ЛНАУ, на другому місці
команда Чернівецького коледжу, третє місце посіла
команда Івано-Франківського коледжу.
Закривали естафету змагання з розбирання та
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збирання автомата АК-74. Найкращий результат у
сумі в студента факультету агротехнологій і екології
С. Лемішка (АГ-11) – 34,39 с. Друге місце у студента
землевпорядного факультету М. Зінкевича (Зв-31) –
34,97с. Третім був доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету
І.М. Тофан – 38,38 с.
Отже, за результатами усіх дев’яти змагань у спортивно-військовій естафеті факультетів та коледжів
ЛНАУ перемогу здобула команда Івано-Франківського
коледжу ЛНАУ, на другому місці – команда економічного факультету ЛНАУ, третє місце посіла команда факультету агротехнологій і екології ЛНАУ.
Після закінчення змагань голова профспілкової
організації працівників ЛНАУ, доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Р.А. Шмиг нагородив усі
команди. Призами та грамотами було відзначено переможців, грамотами – команди, що посіли другі та треті
місця за видами спортивно-військової естафети.
Представники отримали подяки за участь в змаганнях. Команда-переможець та команди-призери нагороджені кубками та грамотами.
Андрій Шандор,
завідувач кафедри фізичного виховання
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Дизайнерський показ «Українські Амаzонки»

27 вересня 2018 року у Міжнародному аеропорту
«Львів» імені Данила Галицького в межах мистецького
проекту «Українські Амаzонки» відбувся унікальний
етнопоказ за участі жінок-учасниць бойових дій на
Сході України, волонтерок та військових журналісток,
які боронять Україну пліч-о-пліч із чоловіками.
На цьому цікавому заході побували працівники
інформаційного відділу ЛНАУ, представники Центру
академічного капеланства і підрозділу з організації
виховної роботи студентів Львівського національного аграрного університету, учасники студентської самоврядної організації «Основа» та Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів.
Радник Міністра інформаційної політики України з
питань міжнародної інформаційної комунікації Марина Соботюк, яка навесні побувала у Львівському НАУ
з візитом, виступила із вітальним словом: «Я хочу,
щоб самі «амазонки» вірили у цей проект. Якщо вони
повірять, що він саме для них, для піднесення їхнього
настрою, то тільки тоді він буде мати продовження. Я
дякую їм». Також пані Марина висловила щиру подяку
студентці економічного факультету ЛНАУ Софії Руда-

нецькій, яка координувала роботу даного проекту та
допомагала в організації заходу.
Опісля до гостей звернувся голова ЛОДА Олег Синютка: «Ми влаштували це свято національної моди,
щоб кожен, хто перебуває за тисячу кілометрів від
Львова, на передовій, відчув нашу підтримку, любов та
захоплення. Нація, яка має таких берегинь, не може не
перемогти».
Вісім українських дизайнерських студій розробили
моделі національного одягу, у якому поєднуються старовинні традиції та сучасний стиль. В межах заходу відбулися також виставка картин українських художників
та показ муралів, на яких зображено жінок-учасниць
бойових дій.
Висловлюємо щиру подяку організаторам заходу
«Українські Амаzонки», адже це не просто черговий
мистецький проект Міністерства інформаційної
політики України. Це, насамперед, спосіб реабілітації для дівчат, життя яких вже п’ятий рік поспіль нерозривно пов’язане з війною.
Антоніна Ковалів,
директор Музею Степана Бандери

Команда ЛНАУ зі спортивного туризму
здобула чергову перемогу

Вітаємо збірну команду ЛНАУ зі спортивного туризму, яка посіла І місце в Універсіаді Львівщини серед закладів вищої освіти.
На мальовничих схилах Сколівщини 28-29 вересня проводилися змагання, де команди закладів вищої освіти виборювали перемогу в 6 видах програми:
конкурс туристичних містечок, конкурс кухарів, фотографій, художньої самодіяльності, в’язання вузлів і сходження на вершину гори Парашки (1400 м) з
20 контрольними пунктами.
Наша команда стала призером в усіх видах програми
і в загальному підсумку посіла І місце.
Бажаємо нашим спортсменам нових перемог і здолання ще не покорених вершин.
Кафедра фізичного виховання
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Професор Йосип Олеськів повертається у ЛНАУ

24 жовтня 2018 року у читальному залі Наукової
бібліотеки ЛНАУ відбулася презентація книги «Йосип
Олеськів – життя і діяльність».
На зустрічі були присутні упорядники книги Зіновій
Яворівський та Іван Сварник, викладачі, студенти, працівники університету. Зустріч розпочалася зі вступного слова ректора ЛНАУ, академіка НААНУ Володимира
Снітинського, який привітав присутніх та зазначив, що
Йосип Олеськів – видатна людина, яка багато зробила
для України та Канади, близький друг Івана Франка,
професор Вищої рільничої школи в Дублянах, талановитий науковець і великий патріот України.
Представила упорядника книги, історика і науковця Зіновія Яворівського керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ Оксана Качмар.
Зіновій Яворівський виступив перед присутніми з доповіддю «Йосип Олеськів: життя і діяльність», в якій
торкнувся важливих і пам’ятних дат у житті відомого
науковця.
Доповідь Зіновія Васильовича продовжив виступом
«Проблеми еміграції української інтелігенції Галичини»
кандидат історичних наук, дійсний член НТШ, директор Львівської обласної універсальної бібліотеки Іван
Сварник.
Доповідь кандидата наук із соціальних комунікацій Марії Павлюх «Фенологічні дослідження професора Йосипа Олеськіва» була присвячена дослідженням

науковця у Вищій рільничій школі в Дублянах. Марія
Павлюх зазначила, що професор здійснював дослідження змін пір року і їх вплив на овочеві культури. Також
Марія Василівна детально розглянула статті Й. Олеськіва з проблем фенології. Доповідачка проаналізувала
статтю Й. Олеськіва «Фенологічні записки овочевих
дерев» у журналі «Космос» за 1889 рік, яка присвячена дослідженням сезонних явищ, змін пір року і фаз
розвитку рослин. Закінчила Марія Павлюх свій
виступ запрошенням досліджувати фенологічні статті
Й. Олеськіва, які знаходяться у Виставковому залі
стародруків та рідкісних видань НБ ЛНАУ.
Виступ кандидата історичних наук, доцента Андрія
Копитка «Йосип Олеськів – вчений, ботанік, агроном»
торкався фахових питань з рослинництва і агрономії.
Андрій Копитко звернув увагу на те, що Йосип Олеськів мав добрий європейський досвід, оскільки він
здійснював поїздки по Європі, вивчаючи ботанічні
сади Ерфуртського та Віденського університетів, де
поглиблював свої знання з ботаніки, політекономії,
сільського господарства.
Про постать Йосипа Олеськіва і його діяльність у
Вищій рільничій школі в Дублянах присутнім розповіла
кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки Любов Пинда, яка, зокрема, не обминула своєю
увагою теми наукової діяльності Йосипа Олеськіва
у товаристві «Просвіта», де він активно пропагував
ідею розвитку кооперативного руху. Любов Арсентівна закликала брати приклад з таких людей, як Йосип
Олеськів, котрий не шкодував власних сил та коштів
задля України.
Підсумувавши доповіді попередників, Юрій
Токарський, який долучився до видання цієї книги,
розповів присутнім історію наукових досліджень, які
підпільно проводилися в університеті в радянський
час. Закінчився захід побажаннями досліджувати,
вивчати та популяризувати наукову спадщину Йосипа
Олеськіва.
Наукова бібліотека ЛНАУ
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Львівський НАУ
відвідали вчені з Саудівської Аравії

5 жовтня 2018 року Львівський НАУ відвідали вчені
зі Саудівської Аравії – представники інвестиційної
компанії Salik, яка є інвестором Continental Farmers
Group, в складі якої є ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед».
В складі делегації гостей прибули доктор Джафар
Бешір та його асистент Бадр Альфахад, радник з питань
агрономії ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» доктор Кіф Доусон з
Англії, Ірина Савка – заступник директора, Василь Болехівський – агроном та Дмитро Мороз – менеджер зі
зв’язків з громадськістю ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед».
Львівський НАУ на зустрічі представляли ректор
університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, перший проректор Віталій Боярчук, проректор з
наукової роботи Ігор Яців, декан факультету агротехнологій і екології Володимир Бальковський, заступник
декана факультету з науково-дослідної роботи Володимир Борисюк, завідувач кафедри технологій у рослинництві Володимир Лихочвор та доцент кафедри
агрохімії та ґрунтознавства Віктор Іванюк.
Метою зустрічі були активізація та розвиток співпраці між Львівським НАУ і науково-виробничими
організаціями Саудівської Аравії, зокрема обмін досвідом щодо актуальних проблем аграрної сфери та продуктивного ведення сільського господарства.
Учасники зустрічі провели круглий стіл, на якому
вчені обмінялися науковими і практичними напрацюваннями. Зокрема доктор Джафар Бешір виступив перед присутніми з доповіддю про проблеми зростання
народонаселення Землі та забезпечення людства здоровими продуктами харчування, поділився досвідом

ведення аграрного бізнесу на землях Західної України.
Від університету виступив професор кафедри технологій у рослинництві, член-кореспондент НААНУ Володимир Лихочвор, який прочитав перед учасниками
круглого столу лекцію на тему «Інтенсивні технології
вирощування озимої пшениці з рівнем урожайності
80-100 ц/га».
Крім цього, гості відвідали музей ґрунтів України
кафедри агрохімії та ґрунтознавства, зоологічний музей кафедри екології і низку навчально-наукових лабораторій факультету агротехнологій і екології. За результатами візиту учасники зустрічі висловили сподівання,
що в майбутньому такі зв’язки переростуть у спільні
проекти, які будуть корисними як для нашого університету, так і для колег зі Саудівської Аравії та ТзОВ «Агро
ЛВ Лімітед».
Оксана Скаб, к.с-г.н., в.о доцента

Рішенням Президії Академії соціального управління
від 7 вересня 2018 року ректор ЛНАУ Володимир Васильович Снітинський нагороджений орденом князя
Костянтина Острозького за визначні заслуги у розвитку соціальної сфери, благодійність та активну участь у
реалізації соціальної політики в Україні.
Видатний політичний і культурний діяч, князь та
воєвода Костянтин (Василь) Острозький в історію
України увійшов як меценат, благодійник та один із
найвпливовіших провідників Русі-України часів Люблінської унії. Будучи великим поборником християнства, закликав до об’єднання українських церков у лоні православної віри. За те, що підтримував
зв’язки із козацтвом, зазнав утисків та звинувачень
з боку польської шляхти. Був засновником українських шкіл у Турові, Володимирі Великому, знаменитої
Острозької Академії, а також друкарні, де вперше була
надрукована Острозька Біблія (1577 р.), а також Буквар
(1578 р.) та багато інших мудрих і потрібних книг.
Відтак престижною нагородою князя Острозько-

го нагороджують тих, хто своїм сподвижництвом та
служінням змінює життя суспільства на краще.
Нагороди – це підсумки наших досягнень. Віримо,
що ця нагорода надихатиме Вас, Володимире Васильовичу, до нових звершень!
Колектив ЛНАУ

Вітаємо нашого ректора з нагородженням
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Стежками Степана Бандери

В рамках підготовки до 110-річчя від дня народження Степана Бандери відбулася довгоочікувана поїздка
на Івано-Франківщину, в с. Старий Угринів – батьківщину Бандери. Вшанувати пам’ять відомої особистості,
символа національно-визвольного руху вирушили
представники Львівського національного аграрного
університету, зокрема директор Музею Степана Бандери Антоніна Ковалів та керівник інформаційного відділу Ірина Фостяк.
«Велика будівля з червоним дахом видніється ще
здаля. До центрального входу веде доріжка, вимощена бруківкою. Із щемом в серці ми ступали по землі, де
народився та провів своє дитинство сам Степан Бандера», – зізналася Антоніна Василівна.
Меморіальний комплекс Степана Бандери включає
величний пам’ятник провіднику ОУН, відновлений
будинок священика Андрія Бандери, батька Степана,
та сучасний музей. Красива споруда виконана згідно
з найновішими архітектурними віяннями. Вона гармонійно вписується в навколишній ландшафт та вражає своєю красою та вишуканістю.
Спершу було покладено квіти до пам’ятника Степану Бандері, опісля гостей запросили на огляд сучасного
музею. Експозиція музею складається із декількох залів
і дійсно вражає, адже не лише знайомить з життям і
громадсько-політичною діяльністю провідника ОУН
Степана Бандери, а й розкриває історію національно-визвольної боротьби українського народу.
Відвідувачі мають унікальну можливість побачити
речі, що належали сім’ї о. Андрія Бандери: синьо-жов-

те знамено, старовинні ікони та культові церковні речі,
виявлені при руйнуванні священицької резиденції. Серед експонатів музею є оригінали посвідчення та документів на ім’я Stefan Popel, під яким проживав Степан
Бандера останні роки у Європі.
Також експозиція дозволяє ознайомитися з автентичними документами періоду діяльності ОУН–УПА.
Зацікавлює відвідувачів і криївка, відтворена на зразок
тих, які використовувалися підпільниками.
Фонди музею постійно поповнюються. Наприклад, найновіший експонат – особистий фотоапарат
Степана Бандери й кілька світлин, які він сам зробив.
Фотоапарат передав зять Степана – Андрій Куцан.
У родинному будинку сім’ї Бандерів знаходяться
автентичні речі та меблі. З особистих речей – велика скляна лампа, шаховий стіл, дзеркало, шафа й
годинник – подарунок отця Андрія доньці Володимирі на весілля. У селі збереглася церква, де служив
о. Андрій Бандера. Якщо звідти піднятися вгору до
цвинтаря, то можна відвідати родинну могилу сім’ї
Бандерів.
Також на території комплексу можна побачити гранітну плиту на місці, де знаходились два перші пам’ятники Степану Бандері, відновлену каплицю
Покрови Пресвятої Богородиці, криницю, погріб.
Висловлюємо щиру подяку завідувачу Історико-меморіального музею Степана Бандери в Старому Угринові Степану Лесіву та всім працівникам за теплий
прийом, цікаву та пізнавальну розповідь.
Інформаційний відділ
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Цьогорічний Молодіжний фестиваль
української туристичної пісні «Бабине
літо – 2018» традиційно проходив у відпочинковому осередку «Верещиця» Яворівського національного природного парку.
29 вересня Яворівщина радо зустріла
десять нових команд із різних навчальних
закладів Львова і області. Різноманіття талантів – ось що найбільше запам’яталось.
Одні вражали акторською майстерністю,
художніми вміннями, інші – вокальними
здібностями, спортивною витримкою, та всі
виступи були об’єднані туристичною тематикою і щирою українською піснею.
Організація фестивалю тішила приємними дрібницями: для кожної команди виділили окремі альтанки, сцену прикрашали
розмальовані гарбузи, які, як і павутинка,
символізують останнє тепло бабиного літа
перед холодною порою року. Незважаючи
на прохолодний вітер, нас гріла атмосфера

свята, теплий прийом господарів, а також
ватра, біля якої кожна з команд могла похизуватись знанням українських пісень.
Львівський національний аграрний
університет представила команда «Агростар» у складі Миколи Петричка, Назарія
Гриника, Олександра Котяя (факультет агротехнологій і екології) Христини Пустовит
(землевпорядний факультет), Назарія Громика, Андрія Котишина (економічний факультет), Марії Мандзак (керівник групи).
Своєю творчістю, організованістю, цікавими постановками пісень наша команда вразила вимогливе журі, а у номінації «Краще
виконання авторської пісні» (автори пісні
Назарій Громик та Андрій Котишин) отримала перемогу. «Парубком Розточчя» став
улюбленець глядачів – Микола Петричко.
Висловлюємо щиру подяку організаторам Молодіжного фестивалю української
туристичної пісні «Бабине літо – 2018» та
Яворівському національному природному
парку за чудовий захід, присвячений Всесвітньому дню туризму.
Молодіжний фестиваль української туристичної пісні «Бабине літо – 2018» залишив у душі та пам’яті кожного учасника незабутні спогади, радість перемоги в одній із
номінацій і, звичайно, нові знайомства – як
з авторитетними членами журі, так і з однолітками.
Христина Пустовит,
студентка землевпорядного факультету

