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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Вельмишановні професори, викладачі, співробітники та студенти!

Цей рік є особливим для нас, адже цьогоріч ми відзначаємо 160-річчя 
нашого університету.

За 160 років свого існування наш навчальний заклад пройшов шлях 
від рільничої школи, в якій навчалося до 50 студентів на трьох курсах, 
до університету європейського зразка, який щороку випускає понад 2000 
студентів.

Серед сотень тисяч наших випускників – відомі політичні та громадські дія-
чі, всесвітньо відомі вчені, керівники підприємств, висококваліфіковані еко-
номісти, агрономи, екологи, інженери-механіки, енергетики, менеджери, зем-
левпорядники, будівельники та архітектори. Ми підтримуємо тісні зв’язки з  
навчальними закладами та науковими установами більш ніж 25 країн, се-
ред яких Англія, США, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина та інші.

Наші студенти мають всі умови для наукової роботи – в універси-
теті функціонує понад 70 гуртків з різних наукових дисциплін. Також 
в університеті активно діє студентська профспілка та студентська са-

моврядна організація «Основа», десятки творчих колективів, серед яких 7 носить почесне звання  
«Народний». Серед наших викладачів та студентів – майстри спорту міжнародного класу, майстри і кан-
дидати в майстри спорту України.

Щиро бажаю Вам нових звершень, натхнення, мудрості та терпіння в нелегкій повсякденній праці на 
благо нашого університету і всієї України. Пам’ятаймо, що наше завдання – зробити усе можливе, щоб 
наша країна процвітала.

Володимир Снітинський,
Ректор ЛНАУ, академік НААНУ 

160 років нашій альма-матер!
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15 вересня 2016 року у Львівському НАУ відбулася 
урочиста академія, присвячена 160-річному ювілею. 

Урочистості розпочав ректор ЛНАУ, академік  
НААНУ та Академії вищої школи України, профе-
сор, доктор біологічних наук В.В. Снітинський. Воло-
димир Васильович привітав усіх гостей, професорів 
і викладачів, співробітників і студентів із величним 
святом. Ректор зазначив, що Львівський НАУ є од-
ним із найдавніших навчальних закладів аграрної 
освіти в Україні, який пройшов славний 160-річний 
шлях свого становлення і розвитку. Університет 
дав сільськогосподарському виробництву, аграрній 
науці і бізнесу, державному управлінню і політиці 
тисячі відомих імен. Сьогодні наш університет є 
одним із флагманів вищої освіти регіону, центром 
інтелектуальної творчості й пошуку. 

Із презентацією університету, його багатолітньої 
історії, досягнень, славетних імен науковців та 
політичних діячів виступив перший проректор, 
професор, доктор технічних наук В.М. Боярчук, 
відзначивши, що за 160 років діяльності навчаль-
ний заклад дав світові незліченну кількість гідних 
професіоналів аграрної справи, плеяду видатних 
вчених із світовим іменем. В університеті працю-
ють вчені, якими може пишатися будь-який ВНЗ 
України. Його потужні науково-педагогічні школи 
дають змогу готувати фахівців за всіма можливими 
спеціальностями, яких потребує аграрний сектор 
економіки.

Книгу «Львівський національний аграрний 
університет – від витоків до сучасності (1856–2016)» 
за загальною редакцією ректора ЛНАУ, академіка 
НААНУ В.В. Снітинського, представив прорек-
тор з наукової роботи, доктор економічних наук 
І.Б. Яців. Цей біографічний довідник виданий 
до ювілею університету. У книзі подано короткі 
біографічні та бібліографічні дані про професорів, 
доцентів, завідувачів кафедр, які працювали в на-
вчально-наукових установах Дублян (Рільнича шко-
ла, Вища рільнича школа, Академія землеробства, 
Рільничо-лісовий факультет Львівської політехніки, 
Львівський сільськогосподарський інститут, 

160-річний ювілей Львівського 
Львівський державний аграрний університет, 
Львівський національний аграрний університет)  
від 1856 до 2016 року. 

Гордістю університету завжди були його випускни-
ки, а також викладачі, які пропрацювали багато років 
і виховали не одне покоління працівників сільського  
господарства. За значний внесок у розвиток Львівсь-
кого НАУ, багатолітню науково-педагогічну діяльність 
та з нагоди 160-річчя від заснування ЛНАУ грамотами 
та подяками було нагороджено ветеранів університету. 
Також було відзначено весь педагогічний, обслуго- 
вуючий персонал університету за сумлінну працю та з  
нагоди ювілею університету.

З нагоди ювілею Львівський НАУ привітав Міністр 
аграрної політики та продовольства України Т.В. Ку-
товий, який побажав великій університетській родині 
зберегти та примножити набутий за минулі роки досвід, 
а університету – надалі залишатися прогресивним і по-
тужним осередком в системі вищої освіти України і, 
звичайно ж, досягти тієї мети, яку ставить перед собою 
керівництво закладу – перетворити Львівський НАУ на 
науково-дослідний центр європейського рівня. 

У цей урочистий день прийшло привітання від 
Президента НААН України Я.М. Гадзала, який по-
бажав колективу університету подальших творчих 
успіхів на благо нашої держави. Президія Національної 
академії аграрних наук України нагородила колек-
тив Львівського НАУ Почесною грамотою за вагомий 
внесок у розвиток аграрної науки та освіти та з нагоди 
160-річного ювілею.

На свято прибуло багато гостей із різних куточків 
України та з-за кордону. Під час урочистої академії на 
адресу ювіляра – Львівського НАУ линули привітання 
від Народного депутата України О.В. Юринець, яка 
зачитала вітальні адреси від голови Верховної ради 
України А.В. Парубія та заступника Голови Комітету 
з питань аграрної політики та земельних відносин 
Верховної ради України О.Б. Бакуменка. Оксана 
Василівна у своєму вітальному слові зазначила, що 
Львівський НАУ є одним із таких навчальних закладів, 
які не тільки плекають майбутніх фахівців аграрної 
сфери, але й виховують патріотів рідної землі, держави.
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Від імені голови Львівської державної обласної 
адміністрації О.М. Синютки із привітанням виступи-
ла заступник голови Львівської ОДА, керівник апарату 
облдержадміністрації М.Б. Вільшинська, яка вручила 
Подяку трудовому колективу університету за багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий вне-
сок у розвиток аграрної освіти і науки.

Пам’ятними нагородами для ректора і колективу ЛНАУ 
стали вітальні адреси від президента Вищої інженерно-
економічної школи в Жешуві (Польща) С. Сосновського, 
керівника Люблінського відділення Польської академії 
наук Є. Красовського, завідувача кафедри експлуатації 
і виробничих систем аграрного університету в Нітрі 
(Словаччина) П. Фіндури, керівника ресурсного цен-
тру Еко-Техно-Парк-Волма Республіканського інституту 
професійної освіти (Білорусь) С. Костюкевича.

Найщиріші вітання Львівському національному 
аграрному університету подарували директор  
ДУ «НМЦ «Агроосвіта» МОН України Т.Д. Іщенко 
та ректори Вищих аграрних ВНЗ України: ректор 
НУБіП України С.М. Ніколаєнко, ректор Подільського 
ДАТУ В.В. Іванишин, ректор Миколаївського НАУ  
В.С. Шебанін, ректор Білоцерківського НАУ А.С. Дани-
ленко, ректор Херсонського ДАУ В.В. Базалій, ректор 
Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва В.К. Пузік, ректор 
Сумського НАУ В.І. Ладика. З нагоди 160-річчя з дня за-
снування наш університет привітав Директор інституту 
розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААНУ М.В. 
Гладій.

 Ректор та колектив Львівського національного аграр-
ного університету отримали привітання від своїх ко-
лег – ректорів Львівських вишів: ректора Львівського 
НМУ ім. Данила Галицького Б.С. Зіменковського, 
ректора Львівського ТЕУ П.О. Куцика, ректора 
Львівської академії мистецтв В.В. Одрехівського, рек-
тора Львівського національного університету  
ім. Івана Франка В.П. Мельника, ректора Національ-
ного університету «Львівська політехніка» Ю.Я. Бо-
бала, ректора Львівського ДУБЖ М.М. Козяра, 
ректора Львівського ДУФК Є. Приступи, ректора 
Національного лісотехнічного університету України  
Ю.Ю. Туниці, ректора Львівського інституту менедж-

менту М.Д. Янківа, ректора Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені Степана Ґжицького В.В. Стибеля, ректора Дрого-
бицького ДПУ ім. І. Франка Н.В. Скотної.

Директор Департаменту агропромислового розвит-
ку Львівської обласної адміністрації Н.С. Хмиз та голова 
профспілки АПК у Львівській області М.І. Тарнавський 
побажали університетові незліченну кількість десятиліть 
виконувати свою почесну місію підготовки кадрів високої 
кваліфікації для аграрного сектору економіки.

З вітальним словом звернулися до усіх присутніх Вла-
дика Михаїл Колтун, Єпископ Сокальсько-Жовківський 
УГКЦ та Владика Димитрій, Митрополит Львівський і 
Сокальський УПЦ КП, побажавши, щоб рясно родило на 
ниві аграрній Боже Благословення.

Творчим дарунком від колективів та учасників 
художньої самодіяльності Львівського національного 
аграрного університету став святковий концерт. Своє 
мистецтво глядачеві дарували Народний ансамбль тан-
цю «Первоцвіт» (керівник заслужений працівник куль-
тури України Побєда Харісов), Народна хорова капела 
«Джерела Розточчя» (керівник Марія Дребот, диригент 
Марія Мандзак), Народний ансамбль «Троїсті музики» 
(керівник Степан Вус), чоловічий склад Народного камер-
ного хору «Бужани» (керівник Марія Мандзак), Народний 
дівочий вокально-інструментальний ансамбль «Береги-
ня» та Народна капела бандуристів (керівник заслужений 
працівник культури України Іван Качкевич), Христина 
Зозуля та Михайло Іващенко (студенти економічного 
факультету), Христина Мозуль (студентка факультету 
агротехнологій та екології), Андрій Висоцький (студент 
землевпорядного факультету), Сергій Нікіфоряк (стар-
ший викладач кафедри будівельних конструкцій).

Урочистості з нагоди 160-річного ювілею завершилися 
виконанням гімну університету та побажанням розквіту, 
плідної праці на науковій та освітянській нивах, вагомих 
професійних здобутків на благо України.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

національного аграрного університету
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Першовересень у Львівському національному 
аграрному університеті цього року особливий, 
оскільки університет прийняв у свої лави близько 
550 першокурсників, а також зустрів свій 160-річний 
ювілей.

Свято розпочалося із Архиєрейської Божественної 
Літургії в храмі святого рівноапостольного князя Воло-
димира Великого, яку очолив Владика Михаїл Колтун, 
єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ. 

Урочистості з нагоди Дня Знань проходили на 
стадіоні ЛНАУ. З вітальним словом до першокурсників 
та усієї університетської спільноти звернувся ректор 
ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський: 
«Ми пишаємося тим, що в нашому університеті, який  
відзначає свій 160-літній ювілей, плекається 
національний дух, а також виховуються високо-
кваліфіковані спеціалісти аграрної сфери. Дбаючи 
про історичні традиції і національний характер вищої 
освіти, ЛНАУ успішно інтегрується у європейський і 
світовий простір».

Усіх першокурсників, батьків, викладачів, праців-
ників університету благословив Преосвященніший 
Владика, Єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії 
Української греко-католицької церкви Михаїл Колтун. 
У своєму зверненні Владика закликав студентів люби-
ти Бога, Україну, натхненно трудитися для неї – і тоді 
усі починання і праця принесуть славу університету, 
рідній державі і Всевишньому.

Щиро привітали із Святом Знань університетську 
родину гості урочистостей: директор інституту 
біології тварин НААНУ, доктор ветеринарних 
наук, академік НААНУ Василь Влізло; професор,  

День Знань - 2016
член-кореспондент НААНУ, директор Державно-
го науково-дослідного контрольного інституту  
ветеринарних препаратів та кормових добавок Ігор  
Коцюмбас; директор Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, член-кореспондент НААНУ Гри-
горій Седіло; голова Жовківської РДА Надія Щур;  
голова Жовківської районної ради Роман Горбань;  
настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ  
м. Дублян о. Іван Сас; капелан ЛНАУ о. Іван Венгрин; 
голова Первинної профспілкової організації студентів 
та аспірантів ЛНАУ Олег Андрушків.

Урочисту присягу від імені студентів-першокурс-
ників зачитав студент факультету агротехнологій та 
екології Олександр Пньовський. Виконавши студентсь-
кий гімн «Гаудеамус», першокурсники приєдналися до 
великої студентської родини.

Дарунком для усіх гостей та студентів став святко-
вий концерт. Патріотичні пісні про Україну та любов 
до рідної землі виконали переможці університетських 
та обласних конкурсів: студентка факультету 
агротехнологій та екології Христина Мозуль, студенти 
економічного факультету Христина Зозуля та Михай-
ло Іващенко. Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» 
(керівник заслужений працівник культури України 
Побєда Харісов) подарував глядачам хореографічні 
композиції «Веснянка» та «Буковинська весела». У 
виконанні гостя свята – Народного артиста України 
Мар’яна Шуневича – прозвучали пісні «Там за лісом, за 
лугом», «Україна молода».

Завершилось свято виконанням духовного гімну 
«Боже, великий, єдиний» та окропленням універ-
ситетської громади свяченою водою капеланом ЛНАУ 
о. Іваном Венгрином і настоятелем храму Успіння 
Пресвятої Богородиці УАПЦ м. Дублян о. Іваном  
Сасом.

Нехай Господь благословить студентів і викладачів 
на нові починання, здобутки та перемоги, на щоденну 
працю для блага Батьківщини, і нехай продовжиться 
славна історія одного із найдавніших аграрних навчаль-
них закладів України.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів
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День працівників освіти у Львові
Кожного року у першу неділю жовтня в Україні 

відзначають День працівників освіти. У цей день 
найкращі слова привітань, квіти дарують вдячні учні, 
вихованці, студенти своїм педагогам і наставникам, бо 
немає жодної людини, доля якої не була б пов’язана із 
вчителем. Справжній вчитель – це не просто професія, 
а величне покликання та місія, дана Богом.

29 вересня 2016 року у Львівському національному 
академічному українському драматичному театрі  
ім. Марії Заньковецької за ініціативою організації  
Департаменту освіти і науки Львівської обл-
держадміністрації було проведено урочистості та 
святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти.  
Освітян Львівщини вітали голова Львівської обласної 
державної адміністрації О. Синютка, голова Львівської 
обласної ради О. Ганущин, директор Департаменту 
освіти і науки Л. Мандзій, голова Львівської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки 
України М. Яцейко. Почесними грамотами, дер-
жавними нагородами були відзначені переможці  
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2016».

Святковий концерт став одним із найкращих 
дарунків для педагогів та працівників освіти. Одни-
ми із учасників концерту були колективи Львівського 

національного аграрного університету. Вчителів 
області вітали Народний ансамбль танцю «Первоцвіт»  
(керівник заслужений працівник культури України 
П. Харісов), Народний ансамбль «Троїсті музи-
ки» (керівник С. Вус), Народний дівочий вокально-
інструментальний ансамбль «Берегиня» (керівник За-
служений працівник культури України І. Качкевич). 
Глядачі захоплено аплодували, вражені високим мис-
тецьким рівнем виконання номерів.

Сергій Хамець, голова студентської 
самоврядної організації «Основа»

22 вересня 2016 року на базі Уманського 
національного університету садівництва відбулося 
засідання Об’єднаної ради студентського самовря-
дування аграрних ВНЗ України на чолі з її новообра-
ним головою – студенткою Уманського національного 
університету садівництва Вікторією Уманчик. 
Львівський НАУ представляв голова студентської 
самоврядної організації «Основа», студент факультету 
механіки та енергетики Сергій Хамець. 

Розпочали засідання проректор УНУС з науково-
педагогічної роботи Михайло Мальований, який 
привітав всіх присутніх та побажав плідної праці. 
Згодом засідання продовжила голова Об’єднаної ради 
Вікторія Уманчик, яка висловила сподівання на кон-
структивну та результативну зустріч. Про організацію 
студентського самоврядування, нові шляхи та напря-
ми роботи у своєму виступі розповіла Тетяна Бардіна, 
помічник ректора Полтавської державної аграрної 
академії з молодіжних питань. Зацікавила усіх учас-
ників презентацією роботи студентського самовряду-
вання НУБіП голова студентського самоврядування 
Дарія Кендус. 

У результаті обговорень та пропозицій було погод-
жено план роботи Об’єднаної ради студентського само-
врядування на 2016–2017 рік, у якому запропоновано 
проведення традиційних заходів: аграрної ліги КВН, 

Засідання об’єднаної ради студентського  
самоврядування аграрних ВНЗ України

Всеукраїнського фестивалю художньої творчості се-
ред колективів ВНЗ України «Софіївські зорі», Тижня 
здоров’я, конкурсу «Кращий студент року», конкурсу 
краси «Аграрна королева».

Засідання Об’єднаної студентської ради дало змо-
гу лідерам студентського самоврядування аграрних 
навчальних закладів поділитися досвідом організації 
заходів у своїх університетах, почерпнути нові ідеї та 
методи їх реалізації, які б допомогли студентським 
організаціям активізувати свою діяльність і бути учас-
никами суспільних та університетських подій.

Надія Піняга, 
заступник керівника підрозділу 

з організації виховної роботи студентів
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З 14 по 16 вересня у Львівському національному 
аграрному університеті проходив Міжнародний сту-
дентський форум «Студентська молодь і науковий про-
грес в АПК», в рамках якого відзначалося 160-річчя з 
часу заснування університету. З цієї нагоди в стінах 
навчального закладу вдалося зібрати найкращий сту-
дентський науковий актив з України та близького 
зарубіжжя. Метою проведення даного заходу було, 
перш за все, обговорення нагальних проблем в аграрній 
сфері і пропозицій щодо їх вирішення, а також налагод-
ження зв’язків між студентами і науковими товарист-
вами різних навчальних закладів для подальшої спів-
праці. Завдяки активній позиції ректора університету, 
академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо  
заохочення студентської молоді до наукової діяль- 
ності, цього року форум проводився уже всімнадцяте.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь 
студенти Латвійського сільськогосподарського 
університету, Державного аграрного університету 
Молдови, Білоруської державної сільськогосподарської 
академії, Природничого університету Вроцлава, 
Вищої інженерно-економічної школи в Жешуві, а 
також навчальних закладів міст Любліна, Крако-
ва та Кельце (Польща). Із вітчизняних навчальних 
закладів учасниками форуму були студенти-науковці 
Миколаївського та Уманського національних аграр-
них університетів, Подільського державного аграрно-
технічного університету, Ужгородського національного 
університету, Харківського національного аграрно-
го університету ім. В.В. Докучаєва, Чорноморського 
державного університету ім. П. Могили, Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, 
Львівського інституту економіки і туризму, 
Львівського державного університету внутрішніх 
справ, Львівського національного університету  
ім. Івана Франка, Національного університету 
«Львівська політехніка», ДНЗ «Шацького лісового ко-
леджу ім. В.В. Сулька», а також студенти  з  коледжів 
Львівського національного аграрного університету.

Наш університет відвідали близько сотні студентів 

Міжнародний студентський науковий форум 
«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»

із вищеперелічених навчальних закладів. В межах фо-
руму працювало 7 міжнародних студентських науко- 
вих конференцій, у роботі яких взяли участь понад  
500 студентів, більшу частину яких становили студенти 
нашого навчального закладу, що свідчить про високий 
рівень їх активності у науково-дослідному напрямку.

Конференція проходила у формі пленарного та 
секційних засідань, які пройшли на високому науково-
теоретичному рівні.

Основна тематика секційних засідань була 
зорієнтована в межах таких напрямків:
•	 Екологічна безпека сільськогосподарського вироб-

  ництва;
•	 Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;
•	 Проблеми використання та охорони земельних 

  ресурсів;
•	 Економічні аспекти розвитку АПК;
•	 Технічний прогрес в АПК;
•	 Актуальні проблеми будівництва та архітектури;
•	 Духовне виховання молоді та культурне

  відродження села.
Найактивніші студенти були нагороджені почес-

ними грамотами. Слід відмітити, що кращі доповіді 
було обрано шляхом відкритого голосування. З огля-
ду на тематику наукових доповідей студентів можна 
зробити висновок, що їх найбільше цікавлять питання  



7вересень 2016

14-16 вересня у Львівському національному аграр-
ному університеті відбувся XVII Міжнародний  
науково-практичний форум «Теорія і практика роз-
витку агропромислового комплексу та сільських 
територій». Цього року форум був присвячений 
160-річному ювілею університету. У ньому взяло участь 
близько 200 представників вітчизняних і зарубіжних 
вищих навчальних закладів і наукових установ,  
причому не тільки аграрного профілю.

У рамках форуму відбулося 6 науково-прак-
тичних конференцій на факультетах університету: 
«Організаційно-економічний механізм розвитку  
агропромислового комплексу і сільських територій»; 
«Науково-обґрунтовані системи виробництва продукції 
рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів 
та охорони ґрунтового покриву»; «Земельні відносини в 
контексті просторового розвитку сільських територій»; 
«Техніка та технології агропромислового виробництва»; 
«Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в 
сільському будівництві»; «Соціально-гуманітарні про-
блеми села: реалії та перспективи розвитку». На цих 
конференціях заслухано понад 100 доповідей.

Виступи учасників форуму були присвячені широ-
кому колу актуальних питань, а саме: технологічним 
і екологічним аспектам виробництва продукції рос-
линництва, забрудненню навколишнього середовища, 
розробці проектно-керованих інноваційних систем, 
енергоресурсоощадним технологіям і технічним за-
собам у агропромисловому виробництві, викорис-
танню відновлюваних джерел енергії, забезпечен-
ню продовольчої безпеки країни, соціоекономічним 
аспектам функціонування сільськогосподарських 
підприємств, формуванню економічного потенціалу 

XVII Міжнародний науково-практичний форум 
«Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій»

вдосконалення фінансово-економічних відносин 
в АПК, розвиток сільських території, проблеми  
використання, охорони та управління земельними  
ресурсами, проблеми екології, а особливо впровад-
ження нових технологій у сфері механізації аграрного 
виробництва і сільськогосподарського будівництва. 
Як визнають присутні на тематичних конференціях 
викладачі і науковці, незважаючи на те, що студенти, 
ще, як правило, не мають великого практичного дос-
віду в аграрній сфері, багато з них вже почали займа- 
тися досить серйозними науковими дослідженнями.

Всі наукові роботи студентів, які брали участь в 
роботі форуму, зібрані у матеріалах студентського на-
укового форуму.

Гості нашого університету мали змогу відвідати 
музеї університету та виставки студентських наукових 

сільських поселень, обґрунтуванню засад розвитку 
екології населених пунктів, плануванню просторового 
розвитку приміських зон, удосконаленню землеустрою 
на меліоративних системах, використанню принципів 
та прийомів ландшафтної архітектури для формування 
об’ємно-просторової композиції забудови, створенню 
енергоефективних будівельних виробів, матеріалів і 
конструкції та ін.

Робота форуму відзначалась поєднанням 
багатогранної дискусії, обміну думками та фаховим 
обговоренням. Унаслідок наукових дискусій прийняті 
ухвали конференцій, які знайдуть відображення у 
плануванні й організації науково-дослідної роботи в 
університеті, виконанні разом з українськими й за-
кордонними партнерами спільних наукових проектів, 
впровадженні результатів досліджень у практику.

Науково-дослідна частина

розробок, ознайомитися із факультетами,  аудиторіями 
та кафедрами університету, студентським містечком та 
історією університету. В останній день форуму для всіх 
охочих було проведено екскурсію Львовом.

Міжнародний студентський науковий форум «Сту-
дентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся 
на високому організаційному та науковому рівні. За ре-
зультатами обговорення доповідей учасників було виз-
начено ряд найважливіших проблем розвитку України 
в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених про-
блемних питань були обговорені та отримані схвалення 
пропозицій доповідачів, тому обрана тема конференції 
послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із 
зазначеної проблематики.

Галина Східницька,
 к.е.н., доцент, голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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14 вересня на стадіоні Львівського 
національного аграрного університету відбувся 
фінальний матч на «Кубок Ректора» 2015–2016 
н.р.

На футбольному полі зустрілись збірні ко-
манди факультету агротехнологій та екології та 
економічного факультету. Гра проходила у ви-
сокому темпі, з великою кількістю небезпечних 
моментів біля воріт обох команд. На полі точи-
лась справжня чоловіча боротьба. Футболісти 
демонстрували  непогану майстерність.

На 14 хвилині матчу влучний удар студен-
та економічного факультету Віктора Барабаша 
(МЕК-31) став вінцем цікавого розіграшу, і ра-
хунок став 1:0.

В перерві матчу відбулось нагородження 
призерів та чемпіонів спартакіади «Здоров’я» 
серед професорсько-викладацького скла-
ду та співробітників ЛНАУ 2015–2016 та  
2014–2015 навчальних років.

За підсумками цих змагань загально-
командні місця розподілились таким чином:

I місце – факультет механіки та енергетики;
II місце – економічний факультет;
III місце – землевпорядний факультет.
Команди-призери отримали грамоти, а 

команди-переможці були нагороджені дип-
ломами та кубками. Нагородження прово-
див голова профспілки працівників ЛНАУ,  
доцент Р.А. Шмиг.

Фінал «Кубка Ректора» і нагородження 
призерів спартакіади «Здоров’я»

У другому таймі територіальною пе-
ревагою володіли гравці збірної коман-
ди економічного факультету. Чергова їх 
атака призвела до порушення правил  
одним з гравців збірної команди факульте-
ту агротехнологій та екології, за що арбітр 
призначив 11-ти метровий штрафний удар. 
Пенальті реалізував Олександр Яворів  
(МЕК-35). В подальшому команди голів 
не забивали, і фінальний свисток арбітра  
Комітету арбітрів Федерації футболу 
Львівської області Степана Лапка зафіксу- 
вав рахунок 2:0 на користь команди 
економічного факультету.

Після закінчення матчу відбулось наго-
родження, яке проводив голова профкому 
ЛНАУ, доцент Р.А. Шмиг, та завідувач ка-
федри фізичного виховання А.А. Шандор. 
Збірна команда факультету агротехнологій та 
екології, старшим тренером якої є в.о. декана 
факультету, професор П.Д. Завірюха, отри-
мала медалі, диплом та кубок.

Володарем «Кубку Ректора» сезону  
2015–2016 рр. стала збірна команда 
економічного факультету на чолі з деканом 
факультету, в.о. професора Я.С. Янишиним, 
яка була нагороджена дипломом, медалями 
та перехідним кубком.

Андрій Шандор, 
завідувач кафедри фізичного виховання


