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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Вельмишановні професори, викладачі, 

співробітники та студенти! 
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2016 

роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята принесуть у Ваші оселі до-

бро, радість, щастя і віру у здійснення усіх 
мрій і сподівань. Хай в Україні запанують 
мир і спокій, а в душах людей – велика любов 
та милосердя. Від усього серця зичу  Вам, щоб 
Новорічно-Різдвяні  свята, які є символом на-
родження Божого дитяти та віри у Господню 
ласку, додали Вам сили та натхнення жити, 
працювати, вчитися для розквіту рідної землі 
та зміцнення Української держави. 

Бажаю, щоб прийдешній 2016 рік примножив вагомі освітні, наукові, спортивні та 
мистецькі здобутки нашого університету, які стануть найкращим підтвердженням висо-
кого рівня сучасного європейського вищого навчального закладу, що дозволить достойно 
підійти до славної дати – 160-ти річчя від заснування.

З Новим роком!
Христос рождається! Славімо Його!

Володимир Снітинський,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ 

З Новим роком та Різдвом Христовим!
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Студентські роки, багатогранні та багаті на різні 
події, швидко минають, а хочеться залишити на згадку 
про себе та свою академічну групу щось приємне і ко-
рисне для свого студентського містечка.

Ідею посадити алею плодових дерев біля пам’ятника 
«Небесній Сотні» на виховній годині подала кура-
тор групи АГП-42  к.с-г.н., доцент О.Й. Дидів. Цей 
безсумнівно добрий і корисний задум підтримали усі 
студенти, і 29 жовтня 2015 року група АГП-42, їх ку-
ратор та к.с-г.н., доцент І.В. Дидів зібралися і посади-
ли 45 дерев (вишні, яблуні, груші, абрикоси). Приємно 
відзначити, що до цього дійства з великим запалом 
приєдналися студенти груп АГ-13 СП та АГ-14 СП, а та-
кож діти, які проживають на вулиці Зеленій. 

Учасники згадали, що серед героїв Небесної Сотні 
було чимало студентів, в тому числі житель Дублян 
А. Жаловага, тому у такий спосіб вони вирішили 
увіковічнити пам’ять загиблих однолітків. Також, ви-
саджуючи ці дерева, молодь показує, що вони – за мир 
не тільки в Україні, а й в усьому світі. 

Після висадження дерев куратор групи АГП-42  
к.с-г.н. О.Й. Дидів та к.с-г.н. І.В. Дидів подякува- 
ли студентам за клопітку працю, побажали їм но-
вих творчих пошуків та злетів, твердих і впевнених 
кроків на життєвому шляху, мудрості та виваженості, 

Алея Небесної Сотні

завжди досягати у житті поставленої мети і стати не 
лише висококваліфікованими фахівцями сільського 
господарства, а й справжніми мудрими господарями 
своєї землі, будівельниками нової по-справжньому 
європейської держави – України.

Натомість студенти пообіцяли, що не забувати-
муть один одного, свою студентську сім`ю і рідний 
аграрний університет, а у День випускника ЛНАУ 
зустрічатимуться біля своїх найчарівніших плодових 
дерев. 

Ангеліна Здрок,  
студентка факультету агротехнологій та екології

27 листопада 2015 року у храмі Св. рівноапостольного 
князя Володимира Великого Львівського НАУ відбувся 
поминальний парастас пам’яті жертв Голодомору. Сту-
денти, викладачі ЛНАУ і жителі Дублян зібралися у 
храмі, щоб спільною молитвою віддати шану усім по-
мерлим у час голодного лихоліття.

«Своєю жертвою ті люди, що померли від голоду, 
дали майбутнє, яке ми маємо сьогодні. Нашою подякою 
може бути лише пам’ять – молитва про них і за них» – 
сказав у проповіді капелан о. Іван Венгрин.  

Також до Дня пам’яті жертв Голодоморів  в Музеї 
Степана Бандери було проведено акцію «Незабудки 
пам’яті». Студенти та працівники університету завітали 
до музею, аби прикріпити квітку-незабудку – символ 
пам’яті – на карту України.

«Кажуть, що час лікує душевні рани, але рану в серці 

Вшанування пам’яті жертв  голодоморів
України, пов’язану з Голодоморами, загоїти неможливо. 
Вона завжди нагадуватиме про те, як у людей відбирали 
хліб, забирали все, чим можна було підтримувати жит-
тя», – зазначила Антоніна Ковалів, директор Музею 
Степана Бандери. Виступив також Юрій Токарський, 
директор музею історії ЛНАУ, який поділився своїми 
спогадами про ті страшні часи.

Вшанувати пам’ять невинних жертв – це той 
мінімум, який ми, сучасні українці, маємо зробити не 
так для мільйонів загиблих жертв, як задля нас та на-
шого майбутнього. Ми повинні завжди пам’ятати про 
ті страшні події й робити все, щоб подібне ніколи не  
повторилося. Вічная пам’ять мільйонам загублених 
життів наших співвітчизників.

Віра Проць,
студентка факультету механіки та енергетики

30 листопада 2015 року у Львівській міській раді 
відбулось представлення нового студентського мера, 
яким стала студентка Львівського національного аграр-
ного університету спеціальності «Фінанси і кредит» 
Олена Голіян. Мер Львова Андрій Садовий вручив їй 
посвідчення радника міського голови, яке дає право 
брати участь в апаратних нарадах і безпосередньо 
співпрацювати з міським головою для вирішення тих 
чи інших проблем студентів.

Вітаємо Олену з отриманням відповідальної посади і 
бажаємо нових ідей, мудрих рішень і здійснення планів.

Руслана Содома,
к.е.н, ст. викладач

Студентка ЛНАУ – радник 
міського голови Львова 

4 грудня 2015 року відбулося урочисте засідання 
Вченої ради ЛНАУ з нагоди вручення дипло-
му університету «Doctor Honoris Causa» ректору 
Краківського аграрного університету, професору Воло-
димиру Сади.

Це почесне звання було одноголосно присвоєно 
ректору Краківського аграрного університету ухва-
лою Вченої ради університету 24 листопада 2015 року 
за великі наукові досягнення у галузі рослинництва, 
науково-педагогічні розробки, а також надзвичайні 
заслуги у справі розвитку українсько-польського 
співробітництва і, зокрема, співпраці між Львівським 
національним аграрним університетом та Краківським 
аграрним університетом.

Для участі в урочистому засіданні прибула пред-
ставницька делегація Краківського аграрного 
університету у складі: професора В. Сади з дружиною, 
професора Я. Жмії, проректорів Краківського аграр-
ного університету професорів Ф. Гамбуса, С. Малека,  

Вручення диплому університету «Doctor Honoris 
Causa» професору Володимиру Сади 

С. Табора, деканів професорів А. Лепярчика, С. Ожела, 
Ч. Клоцека, К. Островського, С. Мазура, С. Курпаски, 
Т. Фортуни, канцлера магістра Т. Шанцера, квестора 
магістра М. Олексяка.

Урочисте засідання відкрив голова Вченої ради, рек-
тор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський, який 
оголосив подію та представив високоповажних го-
стей членам Вченої ради. Пролунали гімни Республіки 
Польщі і України у виконанні хору студентів.

Короткий життєпис і наукові досягнення профе-
сора В.Сади оголосив проректор з наукової роботи 
ЛНАУ, професор І.Б. Яців. Промотор, декан факульте-
ту агротехнологій та екології, професор В.І. Лопушняк 
зачитав ухвалу Вченої ради від 24 листопада 2015 року 
та диплом «Doctor Honoris Causa». Ректор, академік  
В.В. Снітинський вручив почесний диплом і академіч-
ну мантію ЛНАУ професору В. Сади.

На завершення Doctor Honoris Causa ЛНАУ, ректор, 
професор В. Сади виголосив наукову доповідь.

Сергій Різель,
 вчений секретар ЛНАУ
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14 листопада 2015 року на ринку сільськогоспо- 
дарської продукції «Шувар» відбулася ярмарка 
«Добрі традиції Галичини», присвячена Дню 
працівників сільського господарства. 

Захід був організований Департаментом агропро-
мислового розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації з метою вшанування людей, які своєю 
працею вершать хліборобські діла на Львівщині. 

На ярмарці була представлена сільськогосподарська 
продукція власного виробництва фермерських 
господарств та підприємств агропромислового 
комплексу Львівщини, продукція вироблена 
сільськогосподарськими кооперативами, продукція 
бджільництва Львівщини. Учасники ярмарки мали 
змогу ознайомитись з експозицією досягнень та новов-
ведень підприємств та наукових закладів у галузі агро-
промислового розвитку, представлених  Львівським 
національним аграрним університетом, Інститутом 
сільського господарства Карпатського регіону, 
Львівським національним університетом ветеринарної 
медицини та біотехнологій, Лісового господарства,  
ФГ «Біогумус», ТзОВ «Рентком», ГО «Добробут гро-
мад». Галузь харчової промисловості було представлено 
переробними підприємствами з виробництва молочної 
та м’ясної продукції, хлібобулочних та кондитерських 
виробів, борошна, олії, соків, кавових напоїв, тощо.

З вітальним словом виступили: перший заступник 
голови Львівської обласної державної адміністрації  
Р.Т. Замлинський, директор департаменту агропро- 
мислового розвитку облдержадміністрації Н.С. Хмиз, 
директор інституту сільського господарства Кар-
патського регіону НААНУ Г.М. Седіло, ректор 
Львівського національного аграрного університету  
В.В. Снітинський, директор державного науково-
дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок І.Я. Коцюмбас, голова 
Львівської обласної профспілки АПК М.І. Тарнавсь-
кий, директор Львівського радіо А.М. Дідич.

Подякою від департаменту агропромислового роз-

Ярмарка «Добрі традиції Галичини», присвячена 
Дню працівників сільського господарства

витку Львівської облдержадміністрації за активну 
співпрацю та значний вклад у розвиток аграрної науки 
було нагороджено ректора Львівського національного 
аграрного університету В.В. Снітинського.

Творчим дарунком для трудівників села та учасників 
ярмарки «Добрі традиції Галичини» став урочистий кон-
церт, у якому взяли участь художні колективи та студен-
ти Львівського національного аграрного університету, 
Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, фоль-
клорний ансамбль «Гаївка» с. Чишки Пустомитівського 
району, фольклорний ансамбль «Марієчка» с. Батятичі 
Кам'янка-Бузького району.

Від Львівського національного аграрного 
університету виступили Народний камерний хор «Бу-
жани», солісти Андрій Висоцький, Микола Фаєвич, 
Ірина Макар та Христина Стецюк, Народний ансамбль 
«Троїсті музики» Львівського НАУ, дівочий вокаль-
ний ансамбль Львівського НАУ. Ведучою урочистостей 
та концерту ярмарки «Добрі традиції Галичини» була  
Оксана Качмар, керівник підрозділу з організації 
виховної роботи студентів ЛНАУ.

Хоч в Україні складний час протистояння ворогові, 
проте ми  не можемо забути тих людей, які виро- 
щують хліб і дбають про наш добробут. Бо саме галиць-
кий селянин завжди вірив у перемогу і утвердження 
незалежності нашої держави. Він її вимріяв, вимолив у 
Бога, окропив своїм потом і навіть своєю кров’ю. Тому 
ми сьогодні низько кланяємось працівникам села та 
аграрного сектору.

Надія Піняга, 
заступник керівника підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

11 листопада 2015 року у Львівському 
національному аграрному університеті велич-
на подія зібрала шанувальників бандурного мис- 
тецтва – «нотну сторінку вічності» написала Народна 
капела бандуристів Львівського НАУ, яка відзначила 
40-річчя своєї творчої діяльності. Упродовж усіх цих 
років незмінним керівником капели є Заслужений 
працівник культури України Іван Федорович Качкевич.

У 1975 році вперше у стінах ще тоді Львівського 
сільськогосподарського інституту зазвучала банду-
ра. Колектив створив молодий диригент, випускник 
Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка  
І. Качкевич.

Перший виступ капели відбувся у 1976 році у Моск-
ві, на Міжнародному форумі агрохіміків, де було вико-
нано дві українські народні пісні. Колектив відзначено 
високою премією. Далі були виступи на Виставках 
досягнень народного господарства у Москві, Києві, 
трансляція концертів на центральному телебаченні, 
поїздки за кордон, участь у багатьох концертах у різних 
містах України. 

Капела бандуристів ЛДАУ (тепер ЛНАУ) була  
лауреатом міжнародних і всеукраїнських фестивалів, 
зокрема Міжнародного фестивалю фольклорної музи-
ки в м.Кракові (Польща). Вона неодноразово ставала 
переможцем Всеукраїнського фестивалю художньої 
творчості серед колективів аграрних вищих навчаль-
них закладів «Софіївські зорі»: у 2002 році нагородже-
на дипломом першого ступеня, у 2003 році – дипломом 
другого ступеня, у 2004, 2007 роках за високий рівень 
виконавської майстерності – дипломом першого ступе-
ня. За участь у заключному етапі та гала-концерті зга-
даного фестивалю 2–3 жовтня 2004 року в місті Умані 
капела бандуристів отримала диплом Міністерства 
аграрної політики України.

За високу виконавську майстерність у 2005 році 
капелі бандуристів присвоєно звання Народної.

Ювілейний концерт розпочався вітальним словом 
ректора ЛНАУ, академіка Національної академії аграр-
них наук України та Академії вищої школи України, 

професора, доктора біологічних наук Володимира 
Снітинського. Ректор університету висловив щиру 
подяку учасникам Народної капели бандуристів під 
керуванням І. Качкевича, зазначивши, що колектив 
постійно удосконалює свою художню майстерність, 
популяризує українську народну пісню, бандурне ми-
стецтво серед студентської молоді. Твори у виконанні 
цього колективу є окрасою Шевченкових свят, а також 
урочистих академій, що відбуваються у Львівському 
національному аграрному університеті.

Ювілярів привітали завідувач об’єднання профспілок 
Львівщини  Лариса Миколаївна Акімова та консультант 
Львівської обласної організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу Галина Матвіївна Кріль, 
від Львівського обласного центру народної творчості та 
культурно-просвітницької роботи виступила завідувач 
відділу народної творчості, Заслужений працівник 
культури України Ольга Володимирівна Дуляба.

Пісні у виконанні Народної капели бандуристів ста-
ли найкращим творчим дарунком глядачеві. Вперше де-
бютували солісти капели – Михайло Іващенко (студент 
економічного факультету) та Ірина Макар (студентка 
землевпорядного факультету). Усім запам’ятався вис-
туп чоловічого квартету у складі Ореста Рися (студент 
факультету будівництва та архітектури), Михайла До-
роша та Михайла Іващенка (студентів економічного 
факультету), Олексія Качмара (студента факультету 
агротехнології та екології). Поетичне слово дарувала 
глядачам студентка факультету механіки та енергети-
ки Віра Проць. Незабутні хвилини творчості та красу 
української народної пісні подарував дівочий вокально-
інструментальний ансамбль «Берегиня», керівником 
якого також є Іван Качкевич.

Концерт завершився духовним гімном «Боже ве-
ликий, єдиний» та побажаннями Народній капелі 
бандуристів миру в Україні, творчих досягнень і злетів, 
розквіту на ниві бандурного та пісенного мистецтва.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

40-річний ювілей Народної капели бандуристів 
Львівського НАУ
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26–27 листопада 2015 року у Львівському НАУ 
відбувся міжнародний науково-практичний семінар 
«Імплементація французького досвіду з професійної 
підготовки студентів в аграрних вищих навчальних 
закладах України». В роботі семінару взяли участь 
радник з питань сільського господарства Посольства 
Франції в Україні Ніколя Перен, проректори та дека-
ни аграрних вищих навчальних закладів, представни-
ки НМЦ «Агроосвіта», Мінагрополітики, менеджери 
українських та іноземних підприємств.

В перший день роботи семінару учасники ознайо-
милися з матеріально-технічною базою університету, 
відвідали підприємства, в яких проходять практич-
ну підготовку студенти ЛНАУ (українсько-італійська 
компанія «CFT» та оптовий ринок сільськогос-
подарської продукції «Шувар»).

Наступний день роботи семінару був присвяче-
ний обговоренню питань вдосконалення практичної 
підготовки студентів аграрного профілю.

Відкриваючи обговорення, ректор ЛНАУ, док-
тор біологічних наук, професор, академік НААНУ  
В.В. Снітинський привітав учасників семінару, поба- 
жав успішної роботи та ознайомив присутніх із істо-
рією та основними здобутками університету в різних  
напрямках діяльності. Особливу увагу ректор звернув  
на питання міжнародного співробітництва та викори-
стання досвіду провідних європейських університетів, 
зокрема Вищого національного інституту агрономіч-
них, харчових і природоохоронних наук Agrosup Dijon, 
адже саме завдяки широкій мережі співпраці із закор-
донними ВНЗ студенти нашого університету мають 
можливість вивчати передовий світовий досвід у галузі 
аграрного сектора. Така співпраця також передбачає  
розробку та реалізацію  спільних інноваційних 

Міжнародний науково-практичний семінар 
«Імплементація французького досвіду з 

професійної підготовки студентів в аграрних 
ВНЗ України»

проектів, участь в конференціях та семінарах, обмін 
студентами, магістрами, аспірантами, навчальними 
та науковими матеріалами, стажування викладачів, 
а також надає можливість  професорам, аспірантам, 
магістрам та студентам обох сторін брати участь у 
програмах обміну і співробітництва у сфері агрономії, 
агрохімії, агробіології, біотехнології, захисту рослин, 
екології, ґрунтознавства, садівництва, якості та без-
пеки продукції АПК, механізації сільського господар-
ства, енергетики та автоматизації, аграрної економіки, 
менеджменту.  Ректор також відзначив, що велике 
значення для України та Львівського НАУ має саме  
досвід Франції – країни з розвиненим сільським гос-
подарством і величезним аграрним потенціалом. Рек-
тор подякував пану Ніколя Перену за можливості,  
які відкриває співпраця з французькими колегами, 
котрі із задоволенням передають свій досвід, прий- 
мають на стажування українських студентів та  
сприяють підвищенню кваліфікації українських 

викладачів.
З вітальним словом до учасників семінару звернули-

ся Радник з питань сільського господарства Посольства 
Франції в Україні пан Ніколя Перен, директор депар-
таменту науково-освітнього забезпечення та розвитку 
підприємництва на селі Міністерства аграрної політики 
та продовольства України О.М. Хоменко, в.о. директора 
НМЦ «Агроосвіта», к.пед. н., проф. Т.Д. Іщенко. 

Представники Львівського НАУ поділилися досві-
дом з організації практичної підготовки студентів.  
Начальник навчальної частини ЛНАУ, к.е.н. О.Я. Мику-
ла у своїй доповіді охарактеризував основні практичні 
кроки щодо поліпшення професійної підготовки в 
ЛНАУ з урахуванням європейського досвіду.

На інноваційних підходах щодо підготовки майбут-
ніх фахівців агротехнічного напряму Львівського НАУ 
та досвіді Львівського НАУ в організації навчання 
студентів за програмою подвійних дипломів загострив 
увагу присутніх декан факультету механіки та енерге-
тики, к.т.н., в.о. професора С.Й. Ковалишин.

Особливості формування навчальних планів та 
організації професійної підготовки інженерів аграр-
ного профілю у вищих школах Франції розкрила в 
своїй доповіді пошукач кафедри теорії і методики 
професійної освіти НУБіП України, ст. викладач кафе-
дри іноземної філології і перекладу Н.А. Рудницька.

Президент асоціації випускників ЛНАУ П.П. Комар 
розкрив основні етапи створення асоціації та її роль в 
поліпшенні практичної підготовки студентів.

В ході панельної дискусії «Роль партнерств 
університетів та бізнесу для розвитку інновацій» висту-
пили: заступник генерального директора «Українського 
клубу аграрного бізнесу» з питань співпраці з аграр-
ними ВНЗ та науковими установами Олена Ковтун; 
проректор з науково-педагогічної та навчальної ро-
боти Сумського НАУ, к. е. н., проф. Валерій Жмайлов; 
менеджер зі зв’язків з громадськістю та навчальними 
закладами ТЗОВ «Агро-ЛВ Лімітед» Дмитро Мороз; 
виконавчий директор фірми «Plantacja nad Tanwia» та 
«Polskie jagody» Ярек Бієнь та інші.

Робота семінару засвідчила важливу роль співпраці 
бізнесу і університетів щодо вдосконалення підготовки 

фахівців для аграрного сектору на основі досвіду 
європейських  і, зокрема, французьких університетів. 

Семінар «Імплементація французького досвіду з 
професійної підготовки студентів в аграрних ВНЗ 
України» та Львівський національний аграрний 
університет отримали позитивні відгуки зі сторо-
ни запрошених учасників. Зокрема, радник з питань 
сільського господарства Посольства Франції в Україні 
Ніколя Перен розповів: 

«Львівський національний аграрний університет я 
відвідав вперше рік тому, в рамках проекту «Стратегія 
секторної конкурентоспроможності для України». Я 
був приємно вражений як університетом, так і його сту-
дентами, з якими я багато спілкувався під час зустрічей. 
Метою минулорічної зустрічі було започаткування 
пілотної Схеми стажування студентів на виробництві. 
ЛНАУ був обраний для реалізації цього проекту, і 
сьогодні, на цьому семінарі, ми підводимо підсумок 
нашої спільної діяльності у цьому напрямку». 

Також неймовірно щиро і емоційно про діяльність 
університету висловився Петро Панасович Комар, го-
лова Асоціації випускників ЛНАУ: 

«Хоч наша асоціація була створена нещодавно, ви-
пускники ЛНАУ не втрачають контактів зі своїми одно-
курсниками та рідним університетом. Ми зустрічаємося 
не лише на днях зустрічі з випускниками, які влашто- 
вуються щороку, а й при кожній нагоді – на конферен-
ціях та семінарах… Щодо сьогоднішнього семінару, то 
для мене велика честь бути запрошеним на цей захід. 
Я приємно вражений, що у моєму навчальному закладі 
щораз частіше проводяться міжнародні семінари та 
конференції, що ЛНАУ йде в ногу з часом і активно 
співпрацює із закордонними навчальними закладами. 
Я впевнений, що ЛНАУ має потенціал, щоб вийти у 
європейський  освітній простір, оскільки, на мою дум-
ку, це один з найкращих навчальних закладів в Україні. 
Я вважаю, що в цьому немала заслуга теперішнього 
ректора університету, В.В. Снітинського, котрий ро-
бить усе можливе для того, щоб наш навчальний заклад 
процвітав. Бажаю своїй альма-матер нових досягнень і 
здобутків».

Навчальна частина
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15 листопада 2015 року художні студентські колек-
тиви ЛНАУ вітали солдатів строкової та контрактної 
служби, мобілізованих та учасників АТО, які проходять 
службу і перепідготовку у 184 військовому навчальному 
центрі у с. Старичі Яворівського району (Яворівський 
полігон). У залі зібралося понад 500 військових із різних 
куточків України.

Концерт став творчим дарунком для тих, хто 
готується стати на захист рідної землі, для тих, хто 
пройшов важкі бойові випробування в зоні АТО. Сту-
денти намагалися подарувати військовослужбовцям 
радість, красу, спогади про рідних і про мирне життя.

Незабутнім для солдат залишиться виступ Народно-
го ансамблю танцю «Первоцвіт», керівник – Заслуже-
ний працівник культури України П. Харісов. Глядачеві 
було подаровано десять кращих танців колективу. 
Глядачі аплодували стоячи, коли танцюристи викону-
вали «Гопак» – танець, що став мистецьким символом 
України.

Торкнулись солдатського серця народні пісні 
«Йшли селом партизани» та «Коло млина, коло броду» 
у виконанні чоловічого складу Народного камерного 
хору «Бужани», керівник М. Дребот.

Шану усім, хто не повернувся із бою і ніколи не по- 
вернеться, віддали у пісні «Над землею тумани» сту-
денти-вокалісти Христина Зозуля та Михайло Іващенко.

Запальні мелодії у виконанні Народного ансамблю 
«Троїсті музики» (керівник С.Вус) подарували солдатам 

Виступ художніх колективів Львівського 
національного аграрного університету перед 

учасниками АТО

веселий настрій. Спогади про рідну домівку, про коха-
них і близьких повернули переможці конкурсу «Нові та-
ланти – 2015» Христина Зозуля з піснею «Перепілочка», 
Михайло Іващенко – «Я люблю Україну свою», Христи-
на Мозуль – «Не забудь про мене», «Україна».

Завершився концерт побажанням нашим мужнім 
захисникам від імені усього Львівського національного 
аграрного університету мирного неба, спокою в Україні, 
здоров’я, сили і відваги, Господнього оберегу і «Многая 
літа», яке пролунало у виконанні усіх учасників концер-
ту та найвдячнішого глядача – 184 військового навчаль-
ного центру. 

Анастасія Барчук,
студентка факультету будівництва та архітектури

14 листопада 2015 року у актовому залі Львівського 
НАУ відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
народної хореографії «Осінній листопад», який скликав 
30 хореографічних колективів (понад 1000 учасників) 
із Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської, 
Львівської областей.

Цей фестиваль був приурочений до Дня працівника 
сільського господарства України та Дня студента.  
Це – справжній творчий дарунок усім шанувальникам 
народного танцю. 

У вітальному слові директор фестивалю-конкурсу, 
Заслужений працівник культури України, відмінник 
освіти України Побєда Харісов зазначив, що тільки кра-
са, мистецтво, дитяча радість і творчість можуть вря-
тувати світ від війни і зла. Він побажав усім учасникам 
та гостям мирного неба над головою, творчих успіхів та 
перемог, гарного настрою, нових знайомств і незабутніх 
вражень.

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

Усіх глядачів вразили виступи Зразкового 
хореографічного ансамблю «Хустяночка» школи мис-
тецтв управління культури Хустської міської ради 
Закарпатської області, керівник – відмінник освіти 

ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Осінній листопад»

України Ірина Гнепа, Зразкового аматорського колекти-
ву «Надія» Борщівської школи мистецтв Тернопільської 
області, керівник – Ірина Піхлер, Народного дитячо-
юнацького ансамблю народного танцю «Полуничка», 
керівник – відмінник освіти України, заслужений діяч 
естрадного мистецтва Наталя Добинда, Театру танцю 
«Левеня» 58 будинку офіцерів м. Львів, керівник – На-
таля Бондарчук, Зразкового вокально-хореографічного 
ансамблю «Сонечко» Львівського палацу залізничників, 
керівник – Заслужений працівник культури України 
Марія Горностай, а особливо цікавими були виступи 
наймолодших учасників фестивалю: танцювального 
колективу «Зернятко» Дублянського ДНЗ №1, керів- 
ник – Вікторія Юрків, та ансамблю народного танцю 
«Малі підліщата» з с. Малі Підліски, керівник – Андрій 
Ролюк.

Журі, до складу якого входили: відмінник освіти 
України, заслужений діяч естрадного мистецтва Наталія 
Добинда, керівник хореографічних колективів «Нами-
сто» та «Жвирківські візерунки» Наталія Зятик, дирек-
тор молодіжної дитячої організації «Майбутнє дітям» 
Валерій Бернадський, керівник творчої майстерні 
«Світлячок» Олена Лисякова, керівник дитячого теат- 
ру танцю «Левеня» Наталія Боднарчук, заслужений 
працівник культури України Марія Горностай – вис-
ловило щиру подяку керівникам колективів за чудові  
постановки танців, збереження національних традицій 
у хореографії та костюмі, високий рівень виконавської 
майстерності. Усі колективи отримали нагороди та 
дипломи лауреата ІІ Всеукраїнського фестивалю 
хореографії «Осінній листопад».

Незабутні враження про фестиваль та Львівський 
національний аграрний університет залишились у всіх 
учасників, керівників колективів, батьків, гостей цього 
мистецького свята.

Оксана Качмар, 
керівник підрозділу 

з організації виховної роботи студентів

День Святого Миколая – це найбільш очікуване свя-
то і для малечі, і для дорослих, оскільки збуваються 
потаємні бажання, творяться різні дива. І немає жодної 
дитини, яка б не хотіла отримати подарунок за чемність  
і слухняність. Щоб Святий Миколай завітав до тих ді-
ток, які найбільше потребують щедрості, добра, лю-
бові, подбало студентство Львівського національного 
аграрного університету. Із цікавою виставою «Іде Свя-
тий Миколай» та щедрими подарунками 15 грудня 
2015 року завітали студенти у Роздільський дитячий 
будинок-інтернат (с. Старий Розділ) та Буський район-
ний дитячий будинок змішаного типу «Добре серце»  
(с. Новий Милятин).

У благодійній акції взяли участь усі студенти п’ятьох 
факультетів. Організаторами свята милосердя стали 
студентська самоврядна організація «Основа» та пер-
винна профспілкова організація студентів та аспірантів 
ЛНАУ, капелан університету о. Іван Венгрин та  
о. Михайло Морозовський.

Студенти ЛНАУ здійснили заповітну мрію вихован-

Іде Святий Миколай
ців Старороздільського дитячого будинку, подару-
вавши ноутбук та звукові колонки для навчання і 
відпочинку. Діти отримали солодощі, іграшки, теплий 
одяг та речі першої необхідності. Проте найголовніше – 
це доброзичливе спілкування, ігри, спільна молитва  
та привітання самого Святого Миколая.

Мар’яна Киницька, 
студентський декан  

факультету агротехнологій та екології
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Фестиваль-конкурс художньої творчості студентів 
«Нові таланти університету – 2015» зібрав на сцені у 
Львівському національному аграрному університеті 
найталановитіших представників першого курсу.  Цей 
цікавий і незабутній захід перетворює наш університет 
на велику співочу країну, у якій панує щирість, доброта 
і радість. Дійство тривало 2 дні, тож студенти-першо-
курсники мали змогу показати свій талант і позмага-
тися з ровесниками за звання найкращого виконавця у 
традиційних номінаціях та жанрах.

Підсумком фестивалю став незабутній і 
довгоочікуваний Гала-концерт, який відбувся 18 лис-
топада 2015 року і був присвячений Міжнародному 
дню студента. Глядачі мали нагоду знову послухати 
та подивитись найкращі номери виконавців. Зал був 
переповнений. Підтримати друзів прийшли не тільки 
першокурсники, студенти старших курсів, а й декани, 
викладачі та працівники університету.

Ведучим вечора був надзвичайно талановитий сту-
дент факультету агротехнологій та екології Богдан Фе-
дина. Концерт розпочався зі вшанування хвилиною 
мовчання пам’яті студентів-героїв, що віддали своє 
життя, захищаючи кордони і незалежність України, а 
також жертв терактів у Франції та інших країнах. Сим-
волом нашої пам’яті стала пісня «Над землею тумани» у 
виконанні Христини Зозулі та Михайла Іващенка.

З вітальним словом виступив заступник голови 
студентської самоврядної організації «Основа» Сте-
пан Зіньків, студент землевпорядного факультету. Він 
привітав усіх студентів зі святом, а також свою коле- 
гу – голову студентської самоврядної організації «Ос-
нова» Олену Голіян – із обранням її студентським  
мером Львова. 

Також під час концерту було оголошено переможця 
конкурсу  «Найкраще студентське селфі на території 
студентського містечка», який нещодавно проводила 
ССО «Основа». Перемогу здобула команда студентів 
землевпорядного факультету (Олексій Кудриль), яка 

і отримала подарунок – приватну фотосесію всім 
учасникам від фотографа Олі Шийки, творця групи 
«Young&Open».

До студентів звернувся також голова первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів 
університету Олег Андрушків, який вручив студентам-
активістам подарунки з нагоди Дня студента.

У концертній програмі взяли участь найталанови-
тіші та найактивніші студенти-першокурсники 
факультетів. Під бурхливі глядацькі оплески про-
звучали вокальні номери: «Перепілочка» у виконанні  
Христини Зозулі (економічний факультет), «Не за-
будь про мене» – Христини Мозуль (факультет агро- 
технологій та екології), «Сastle in the snow» –  
Христини Стецюк (факультет агротехнологій та 
екології), «А на Україні» – Михайла Іващенка (еконо-
мічний факультет).

Музична авторська композиція «Осінь» у виконанні 
Андрія Карплюка, Олексія Качмара, Максима Правця 
та Сергія Хамця полонила усіх професійним виконан-
ням.

Глядачі гаряче аплодували Сергію Бондаруку, сту-
денту факультету агротехнологій та екології, який 
розповів про своє студентське життя у стилі реп, а та-

Гала-концерт з нагоди 
Міжнародного дня студента

кож авторському твору «Хитра любов», який читав сту-
дент землевпорядного факультету Максим Правець.

Родзинкою вечора став виступ дівочого ансамблю 
економічного факультету, а пісня «Мова єднання» у 
їхньому виконанні отримала шалені овації.

Вокальний номер «За волю України» виконали автор 
пісні Сергій Хамець та переможець фестивалю Назар 
Тижбір. Присутні аплодисментами подякували їм за 
чудове виконання пісні, майстерність та професійність.

Особливого колориту вечорові додав Народний 
ансамбль танцю «Первоцвіт» на чолі з заслуженим 
працівником культури України Побєдою Харісовим. 
Вони виконали «Закарпатський дівочий танець», 
хореографічні постановки «Сопілкарі» та «Веснянка», 
а також найкращий танець в Україні та світі – «Гопак». 
Глядачі неохоче відпускали ансамбль зі сцени, тому  
танцюристам довелося виступити «на біс». 

Звісно, було місце і для дотепних жартів та 
кмітливості, якими відзначився виступ збірної ко-
манди КВН Львівського національного аграрного 
університету «НОКДАУН». 

Від імені ректора ЛНАУ, академіка НААНУ  
В.В. Снітинського з вітальним словом виступила керів-
ник підрозділу з організації виховної роботи студентів  
О.В. Качмар, яка побажала студентам успіхів у навчан-
ні та наукових починаннях, здоров’я, сили, витримки, 
мудрості та виваженості у прийнятті рішень і натхнен-
ня до підкорення нових вершин, а також мирного неба 

над головою.
Фестиваль «Нові таланти – 2015» та Гала-концерт 

запам’ятався усім глядачам майстерними виступа-
ми, але найбільше враження він справив на самих 
учасників, адже для багатьох з них це був дебют на 
сцені такого масштабу і тепер їх, без сумніву, можна на-
звати гордістю Львівського національного аграрного 
університету. Тож нехай студентські роки стануть по-
чатком творчих злетів і наукових досягнень, які сприя-
тимуть розквіту та добробуту рідної землі.

Антоніна Ковалів,
директор Музею Степана Бандери

1-3 грудня відбувався ХХІІ сезон в Асоціації «КВН 
України». Цього разу для чергової зустрічі армії 
гумористів було обрано місто Лубни Полтавської 
області, куди з’їхалися понад 15 команд аграрних 
ВНЗ України. Саме тут було призначено проведен-
ня фінального туру Аграрної ліги КВН. Львівський 
національний аграрний університет представляла 
збірна команда «НОКДАУН» у складі нових учасників: 
Володимира Баняса, Андрія Краснюка, Віталія Кушніра 
(ф-т механіки та енергетики), Анни Боднар, Лідії Лящук 
(землевпорядний ф-т), Андрія Даньківа, Романа Натя-
ги, Миколи Богдича (ф-т агротехнологій та екології). 

Аграрна ліга КВН 
У результаті гри команда «НОКДАУН» стала дип-

ломантом кубка «Золотий Колос» і завоювала приз 
глядацьких симпатій. Журі позитивно оцінило вис-
туп нашої команди і відзначило високий потенціал та 
творчі ідеї учасників.

Незабутніми залишилися хвилини виступів, нові 
знайомства, неповторні враження про зустріч із твор-
чими колегами. Та найбільше згадок у нас залишилось 
про стародавнє козацьке місто Лубни.

Андрій Краснюк, 
студент факультету механіки та енергетики
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6 листопада 2015 року у Львівському 
НАУ відбулася християнська інтелектуальна 
гра брейн-ринг «Вивчаємо митрополита 
Андрея», присвячена 150-річному ювілею 
від дня народження Митрополита Греко-
католицької церкви Андрея Шептицького. 
Організатором цього заходу була катехитич-
на комісія Сокальсько-Жовківської єпархії 
УГКЦ. У грі взяли участь понад 140 учасни-
ків – представників Буського, Жовківського, 
Дублянського, Червоноградського, Новояри-
чівського деканатів.

Метою цього заходу було вивчення і знан-
ня біографії митрополита, його пастирської 
ролі, соціальних поглядів і дій, в основі яких 
був закладений християнський світогляд і 
цінності. 

В цей час, коли Україна стоїть перед од-
ним із найбільших викликів за останні 
десятиліття, а саме російською загрозою, 
вчення Андрея Шептицького про єдність є чи 
не найактуальнішим для нас. У підготовці до 
брейн-рингу усі учасники повинні були про-
читати книжку «Мій найдорожчий таточку», 
упорядковану с. Юліаною  Дзюбатою.

Інтелектуальна гра проходила у двох 
вікових категоріях – молодшій і старшій. У 

Брейн-ринг 
«Вивчаємо митрополита Андрея» 

молодшій віковій категорії переможцем ста-
ла команда Бродівського деканату «Ніка», у 
старшій – Сокальського деканату «Астра», 
які і будуть представляти Сокальсько-
Жовківську єпархію у м. Львові під час 
фінальної гри.

Кожна команда показала хороші знання 
та підготовку. Усі були відзначені грамотами 
від владики Сокальсько-Жовківської єпархії 
Михаїла Колтуна та нагороджені подарун-
ками. Представники громадянського руху  
«Зарваницька громадська ініціатива» вручи-
ли учасникам книги про Андрея Шептицько-
го та його пастирське послання «Як будувати 
рідну хату».

Організатори брейн-рингу на чолі з го-
ловою катехитичної комісії Сокальсько-
Жовківської єпархії УГКЦ отцем Михайлом 
Микитою від імені усіх учасників висловили 
щиру подяку за сприяння в організації та з 
нагоди успішного проведення єпархіального 
рівня християнської інтелектуальної гри рек-
тору Львівського НАУ, академіку НААНУ Во-
лодимиру Снітинському.

о. Іван Венгрин,
капелан ЛНАУ


