
творчих колективів ЛНАУ. В актовому залі луна-
ли прекрасні пісні, запальні танці звеселяли серця 
наших випускників, від радості зустрічі у багатьох 
на очах бриніли сльози. Опісля теплих виступів 
колективів відбулося спільне виконання гімну 
ЛНАУ та побажання випускникам успіхів у роботі 
та усіх починаннях, а найголовніше –  мирного 
неба над Україною, щедрого врожаю на землі.

Продовження на с.2
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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
27 травня 2016 року у Львівському національ-

ному аграрному університеті відбулося незабутнє 
свято – традиційна зустріч випускників ювілейних 
років. Університет гостинно зустрічав випускників 
1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 
2002, 2007, 2012 років.

Академічну громаду, випускників та гостей 
привітав ректор ЛНАУ, академік Національної 
академії аграрних наук України та Академії вищої 
школи України, професор В.В. Снітинський. У 
своєму виступі Володимир Васильович розповів 
про славну історію університету, який нещодавно 
відзначив своє 160-річчя від дня заснування, а та-
кож представив презентацію  про сучасний стан 
та перспективи розвитку усіх факультетів, наукові 
досягнення.

Далі хвилиною мовчання усі присутні в 
залі вшанували пам'ять ректора Львівського 
сільськогосподарського інституту 1960–1988 років 
Михайла Тимофійовича Гончара.

Подарунком від великої університетської 
родини, який повернув випускників у світ 
молодості і студентської дружби, стали виступи 

Випускники відвідали рідну Альма-матер
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У всіх випускників та гостей була нагода спільно 
з колективом Львівського національного аграрного 
університету вшанувати людину, з чиїм ім’ям безпо-
середньо пов’язані становлення та розбудова нав-
чально-наукового сільськогосподарського комплексу 
у Дублянах в ХХ столітті. Михайло Тимофійович  
Гончар – видатний діяч аграрної освіти і науки, 
багатолітній ректор Львівського сільськогоспо-
дарського інституту (1960–1988 рр.), справи його 
рук і сьогодні приносять щедрі плоди. Його учні 

і послідовники зібралися в цей день на подвір’ї  
університету, аби згадати його добрим словом та 
зберегти пам’ять в прийдешніх поколінь встанов-
ленням Меморіальної дошки на головному корпусі 
університету, який він збудував. 

Ректор ЛНАУ В.В. Снітинський урочисто відкрив 
Меморіальну дошку, опісля її посвятив капелан ЛНАУ 
о. Іван Венгрин. На відкритті пам’ятної дошки висту-
пали завідувач кафедри генетики, селекції та захисту 
рослин Петро Данилович Завірюха, к.е.н., доцент Ва-
силь Костянтинович Здоровик, а також вдова Михай-
ла Тимофійовича Гончара Лариса Іллінічна Гончар. 
Усі вони поділилися своїми спогадами та подякували 
присутнім.

Після урочистостей випускники розбіглися по 
рідних факультетах та кафедрах, аби ще хоч на хви-
линку відчути себе студентами та пережити ті щасливі 
та радісні миті. Кажуть, що найкращі інвестиції – це 
інвестиції у спогади, тож хай згадка про зустріч у ЛНАУ 
стане для усіх випускників-ювілярів найбагатшою на 
враження сторінкою в літописах їхнього життя.

Антоніна Ковалів, директор Музею  
Степана Бандери, випускниця 2012 року

V Міжнародний форум 
 «Agroport West Lviv 2017»

27–29 квітня 2017 року на території Міжнародного 
аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбувся 
Міжнародний форум з підтримки фермерства  
«Agroport West Lviv 2017». У роботі форуму взяли  
участь представники профільних міністерств і  
відомств, органів місцевої влади, делегації з 17 країн, 
виробники аграрної продукції, представники гро-
мадських організацій та бізнесу. Захід проводився за 
підтримки Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України та Львівської обласної державної 
адміністрації.

Зокрема, учасниками заходу були: Перший віце-
прем’єр-міністр України Степан Кубів, Міністр аграрної 
політики та продовольства України Тарас Кутовий, го-
лова Львівської ОДА Олег Синютка, директор депар-
таменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз. 
Від Львівського національного аграрного університету 
участь у форумі взяли: ректор ЛНАУ, акад. Володи-
мир Снітинський, декан економічного факультету,  
в.о. проф. Ярослав Янишин, доц. Галина Марків, 
доц. Руслана Содома, доц. Андрій Колодій, студенти 
економічного факультету. 

Перший день форуму був присвячений 
інвестиційному клімату українського АПК, а також 
ефективності залучення фінансування сільського гос-
подарства Львівської області і можливості викорис-
тання проектів міжнародної технічної допомоги для 
всіх аграріїв України. На другий день форуму розгля-
дали питання глобальних змін клімату та організації 

адаптаційних заходів в сільському господарстві 
Західної України. В якості експертів виступали 
керівники галузі та виробники, консультанти ОБСЄ, 
профільні інститути, а також представники страхових 
компаній, сертифікаційних організацій, фінансових та 
міжнародних громадських установ.

Завершився форум церемонією нагородження 
відкритою премією Agroport Awards, в якій спільно 
з керівництвом області були відзначені кращі 
сільськогосподарські виробники та виробники харчової 
промисловості Львівщини.

Участь у міжнародних форумах дає можливість 
розвинути свій виробничий потенціал, налагоди-
ти нові ділові контакти, об’єднати усі інтелектуальні 
можливості.

Деканат економічного факультету
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В рамках програми ЄС Erasmus+ з 16 травня по 
21 травня 2017 року на підставі угоди між ЛНАУ і 
університетом м. Ллейда до нашого університету 
приїхали професор кафедри сільськогосподарських 
культур і лісівництва Джауме Лловерас та професор 
кафедри сільського господарства та лісової інженерії 
Крістіна Вега. Дана угода передбачає співпрацю між  
факультетом агропромислових технологій і лісового  
господарства (м. Ллейда) та факультетом агротехно-
логій і екології (ЛНАУ). Ця частина програми включає 
короткотермінові візити викладачів до університету-
партнера з метою читання лекцій для студентів факуль-
тету агротехнологій і екології та ознайомлення з прак-
тичною стороною ведення сільського господарства та 
екологічною безпекою в Україні загалом. 

Професор Дж. Лловерас презентував лекцію про 
особливості ведення сільського господарства (вирощу-
вання польових та овочевих культур, фруктових дерев) 
в умовах сухого клімату Іспанії та застосування систем 
зрошування. Він зробив порівняльну характеристику 
с.-г. культур Іспанії та України та показав  експортно-
імпортний потенціал обох країн. Студенти В. Наумов  
та А. Камянка (гр. Аг-61) розповіли про своє  перебу-

Реалізація програми ЄС 
Erasmus+ у ЛНАУ

вання та навчання в університеті м. Ллейда. Ці студен-
ти навчалися протягом 6 місяців (осінній семестр 2016 
року) на магістерській програмі і отримали відповідну 
кількість кредитів, які їм були перезараховані у ЛНАУ. 
Професор Крістіна Вега зробила презентацію про за-
стосування нових концепцій ландшафтної екології, які 
основані не на організмоцентричній моделі ландшафту 
як природно-територіального комплексу, а з точки зору 
сучасної моделі ландшафту як матриці. Головними еле-
ментами такого ландшафту є екосистеми, які виділяють 
на підставі сучасного наземного покриву у вигляді та-
ких елементів, як осередок, коридор та фон. Її лекція 
викликала жвавий інтерес і дискусію у студентів та 
викладачів.

У позалекційний час наші гості відвідали дослідні 
поля і сади нашого університету, де викладачі кафед-
ри овочівництва продемонстрували свої здобутки. 
Професор В.В. Лихочвор організував зустріч з пред-
ставниками с.-г. підприємства Агро-Марк Юкей, де 
наші гості ознайомилися з особливостями веден-
ня сільськогосподарської діяльності на приватному 
підприємстві, що дало їм можливість краще зрозуміти 
ситуацію в сільському господарстві і проблеми, 
пов’язані з ринком землі в Україні. Кафедра екології 
та біології організувала відвідування Яворівського 
національного парку, де наших гостей особливо 
зацікавила система захисту дерев від лісових пожеж, 
санітарні рубки, законодавче регулювання створення і 
функціонування національних парків. 

Особливе враження справило на гостей наше 
місто. Гості були особливо вражені його неповторною 
красою, відкритістю людей до спілкування, безпе-
кою, українською кухнею і на диво (для нас, місцевих 
жителів) чистотою. 

Ольга Іщенко,  
керівник відділу міжнародних зв’язків
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Міс та Містер ЛНАУ – 2017
24 травня 2017 року у Львівському НАУ відбулося 

велике феєричне свято краси «Міс та Містер  
ЛНАУ – 2017», організоване Первинною профспілко-
вою організацією студентів та аспірантів університету. 
Цей захід об’єднав п’ять прекрасних учасниць, непере-
вершених красунь, та п’ять мужніх, сильних учасників, 
які представили свої факультети: Павло Дідушко та 
Тетяна Костюкевич (факультет механіки і енергетики); 
Андрій Котишин та Оксана Оліх (економічний факуль-
тет); Олександр Пньовський та Марта Павлів (факуль-
тет агротехнологій та екології); Ілля Малофій та Анна 
Мельничук (факультет будівництва та архітектури); 
Олександр Литвин та Наталя Когут (землевпорядний 
факультет).

Оцінювало конкурсантів компетентне і неза-
лежне журі: Юрій Чеков – актор, Заслужений діяч  
мистецтв України, помічник художнього керівника 
Національного академічного драматичного театру  
ім. М. Заньковецької; Василь Келеман – завідувач 
відділу організаційно-масової та побутової роботи 
обласної профспілкової організації агропромислового 
комплексу; Христина Заяць – хореограф, фіналістка  
8 сезону «Танцюють всі», постановник шоу-програм 
«Міс та Містер», суддя міжнародного рівня;  Юрій 
Дубневич – заступник голови Жовківської районної 
державної адміністрації; Людмила Кобак – член 
асоціації діячів естрадного мистецтва України, член 
Львівського відділення Національної хореографічної 
спілки України, режисер Міжнародного телевізійного 
фестивалю «Горицвіт», хореограф спільного українсь-
ко-канадського пластичного театру «Крила»; Роман 
Файний – ведучий, шоумен та разом з тим власник 
салону краси «Manhattan»; Ірина Дмитрук – дизайнер, 
власниця студії сучасної вишивки «Гойра»; Мар’яна  
Войтович – власниця студії краси «Б'юті Зона».

Усі учасники пройшли складні випробування, 
оскільки всі етапи конкурсу вимагали чимало зусиль, 
зосередження, повної віддачі та хвилювання. Проте 
вони намагалися якнайкраще показати свої цікаві та 
змістовні номери і вразити своїми виступами вимогли-
ве журі та глядача. 

Першим конкурсом було «Представлення», завдяки 
якому ми познайомилися з учасниками ближче. Усіх 
присутніх у залі вразив конкурс «Талант», де конкур-
санти продемонстрували те, що вони вміють найкраще 
і чим відрізняються серед інших: музичні композиції, 
хореографічні номери, вокальні виступи, малюнок. На-
ступний конкурс був приурочений 160-тій річниці з дня 
створення Львівського НАУ і висвітлював особливості 
кожного факультету. «Український вихід» був присвя-
чений Всесвітньому дню вишиванки. Спонсором цьо-
го виходу виступила Студія сучасної вишивки «Гойра». 
П’ятий конкурс «Вальс» став особливим та романтич-
ним, оскільки учасники відкрили свої почуття та емоції 
у неймовірних постановках відомих хореографів. На 
конкурсі під назвою «Вечірній вихід» глядачі немов по-
бували на справжнісінькому світському балу. Конкур-
санти були прекрасні у своїх легких сукнях та костю-
мах, продемонстрували витонченість ходи та вміння 
носити найвишуканіше вбрання. Особливо хвилюва-
лися учасники під час інтелектуального конкурсу, але 
наші конкурсанти ще раз довели, що вони не тільки 
вродливі, але й розумні, винахідливі, креативні, дотепні 
та оригінальні.

Титул «Міс ЛНАУ – 2017» отримала Анна Мельни-
чук (факультет будівництва та архітектури), «Містером 
ЛНАУ – 2017» став Павло Дідушко (факультет механіки 
та енергетики). Звання «Віце-міс ЛНАУ – 2017»  
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отримала Марта Павлів, «Віце-містер ЛНАУ – 2017» – 
Олександр Пньовський. «Міс та Містер глядацьких 
симпатій» – Анна Мельничук та Ілля Малофій, «Міс 
та Містер ексклюзив» – Наталя Когут та Ілля Малофій, 
«Міс та Містер талант» – Оксана Оліх та Олександр 
Литвин, «Міс та Містер елегантність» – Тетяна Костю-
кевич та Андрій Котишин.

Цікавим доповненням до краси самого конкурсу 
стали виступи вокалістів Христини Зозулі, Христини 
Мозуль, Михайла Іващенка, музиканта Василя Коваль-
чука, збірної команди КВН «НОКДАУН», духового ор-
кестру під керівництвом Євгенія Гуменного.

Майстерно і талановито провели конкурс ведучі 
Христина Мозуль (Міс ЛНАУ – 2016) та Олег Черчович 
(Містер талант – 2016). 

Висловлюємо щиру подяку за високий рівень прове-
деного конкурсу Первинній профспілковій організації 
студентів та аспірантів ЛНАУ, студентській самоврядній 
організації «Основа», усім командам факультетів.

Конкурс краси та грації «Міс та Містер ЛНАУ – 2017» 

 Цікавою подією студентської весни 2017 року 
став ІІ тур чемпіонату та розіграшу кубка КВН  
2016–2017, який проходив 3-7 квітня 2017 р. в Умансь-
кому національному університеті садівництва.

Кращі команди КВН з усіх аграрних вищих навчаль-
них закладів України зібралися, аби в запеклій боротьбі 
позмагатися за квиток до фіналу.

Вирішувало долю конкурсантів суворе журі у складі: 
Михайла Аграната – капітана команди КВН «ДПІ», 
«Дрім-Тім», збірної «СНД», пре-
зидента Асоціації КВН України, 
професора; Ігоря Урбансько- 
го – головного редактора Асоціації 
КВН України; Олександра Шеме- 
та – керівника вінницького осеред-
ку Асоціації КВН України; Вікторії 
Уманчик – голови Об’єднаної Ради 
аграрних ВНЗ України; Олексан-
дра Невмержицького – керівника 
відділу інформаційного забезпе-
чення НМЦ Агроосвіта.

Гра складалася з 4 конкурсів:
1. Привітання «Квиток у пер-

ший ряд»;
2. Фоторозминка;
3. Імпровізаційний конкурс на тему бізнес-план 

«Від лану до столу», завдання для якого команди отри-
мали напередодні ввечері;

4. Домашнє завдання на тему «Браво».
Львівський національний аграрний університет 

представляла збірна команда КВН «НОКДАУН» у 
складі Олексія Качмара, Ольги Химин (факультет 
агротехнологій та екології), Олега Черчовича, Віктора 
Аторвіна, Іллі Малофія (факультет будівництва та 

Перемога збірної команди «НОКДАУН» 
архітектури), Андрія Ференца, Сергія Хамця (факуль-
тет механіки та енергетики), Юрія Лісковецького (зем-
левпорядний факультет). Веселі, цікаві, креативні, 
співучі студенти нашого університету захопили своєю 
грою вимогливе журі та глядача. Усі тексти виступів для 
збірної «НОКДАУН» створив Віктор Аторвін, музичне 
оформлення та пісні – Сергій Хамець і Олексій Качмар, 
театральні мініатюри – Ольга Химин, Олег Черчович, 
Ілля Малофій, Андрій Ференц, Юрій Лісковецький.

Команда «НОКДАУН» нагороджена  
Дипломом Асоціації «КВН України» за  
2 місце у ІІ турі чемпіонату та розіграшу 
кубка КВН 2016–2017 і визнана однією з 
найкращих команд серед ВНЗ Львівщини.

Ми вітаємо наших переможців і бажаємо 
творчих злетів, гострої думки, дотепного 
жарту і перемоги у фінальному турі ліги 
КВН. 

Олексій Качмар, студент
 факультету агротехнологій і екології

ще раз довів, що у Львівському національному аграрно-
му університеті навчаються розумні, талановиті, творчі 
та дуже красиві духовно і естетично студенти.

 

Христина Мозуль, студентка  
факультету агротехнологій і екології
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Веснянки та гаївки для бійців АТО

20-25 квітня 2017 року студенти-активісти, учас-
ники творчих колективів та студентського театру ра-
зом із капеланом університету та керівником відділу 
з організації виховної роботи студентів відвідали 
бійців АТО на Сході нашої країни, щоб подару- 
вати радість Великодніх свят та заспівати нашим ге-
роям «Христос Воскрес». Творча група студентів по-
бувала з концертною програмою «А вже весна, а вже 
красна» і привітала з Великодніми святами воїнів  
122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окре-
мої аеромобільної бригади ВДВ ЗСУ (м. Покровськ, 
Донецька область), бійців 80-ї бригади ДШБ, воїнів-
добровольців Бахмутської Січі у м. Бахмут. Щоб наші 
захисники відчули себе хоч трішки вдома, було вруче-
но великодні дарунки, паски, писанки, розмальовані 
студентами та дітками садочків м. Дубляни, а також 
малюнки з побажаннями миру і ласки Воскреслого 
Ісуса для усієї України. Та найбільшими дарунком ста-
ли веснянки, гаївки, духовні пісні, що возвеличують 
свято Воскресіння Господнього, театралізовані жарти 
і забави, мелодії у виконанні учасників Народного ан-
самблю «Троїсті музики» та патріотичні і народні пісні, 
що виконали чоловічий та дівочий ансамблі Народної 
хорової капели «Джерела Розточчя».

Незабутньою залишається Божественна Літургія 
у храмі святого Миколая УГЦ м. Костянтинівка, яку 
відправили настоятель цієї церкви о. Віталій Кестер 
та капелан нашого університету о. Іван Венгрин у 
співочому супроводі студентської вокальної групи. Вес-
нянками та гаївками вітали парафіян цього храму наші 
творчі студенти. Сльози радості та вдячності за лю-
бов, за дотик до родинних традицій та звичаїв бриніли 
у жителів м. Костянтинівки, які прийшли розділити 
великоднє дійство.

Провідна неділя ще вважається поминальною, і в цей 
день о. Віталій та о. Іван у святій панахиді відспівали 
загиблих воїнів, які віддали життя за Україну у такій 
страшній і несправедливій війні.

Мистецький дарунок студентів ЛНАУ та акаде-
мічного капеланства, волонтерська допомога усіх не-
байдужих наших друзів, колег, парафіян храму святого 

рівноапостольного князя Володимира (ЛНАУ), храму 
святого Миколая УГКЦ с. Дубаневичі Городоцького рай-
ону та храму Пресвятої Богородиці Владичиці України 
с. Завадів стали частинкою допомоги та духовної 
підтримки для наших воїнів-захисників, а також мир-
них жителів, які потребують нашої любові і розуміння, 
що вони не залишились наодинці з бідою.

Ми висловлюємо щиру подяку за матеріальну до-
помогу і транспорт голові Львівського осередку партії 
«Батьківщина» Михайлу Цимбалюку, за приготовані 
смаколики – «Батальйону відважних жінок» м. Дубля-
ни, який очолює Ганна Голій, за пошиті подушки та 
вив’язані шкарпетки для бійців – жінкам-волонтерам, 
яких очолює Ольга Василенька, сплетені захисні  
сітки – студентам групи Аг-11 та їхньому куратору 
Наталії Лагуш, а також усім волонтерам, які доклалися 
до цієї доброї місії.

Велика подяка творчій групі студентів нашо-
го університету: Христині Зозулі, Анастасії Глущук, 
Михайлові Дорошу, Галині Феденишин (студенти 
економічного факультету), Віктору Аторвіну, Олегові 
Черчовичу, Сергієві Дубині (студенти факульте-
ту будівництва та архітектури), Олексієві Качмару, 
Ользі Химин (студенти факультету агротехнології та 
екології), Сергієві Хамцю (студент факультету механіки 
та енергетики), випускнику університету Михайлові 
Паталаю, а також капеланові університету о. Іванові 
Венгрину і керівнику відділу з організації виховної ро-
боти студентів та режисерові концерту Оксані Качмар.

А ще хочеться згадати про постійну волонтерську 
працю викладача факультету механіки та енергетики 
Зеновія Гошка, який неодноразово довозив допомогу 
нашим бійцям у найнебезпечніші місця на Сході, де іде 
війна.

«Христос Воскрес» лунало на Сході з уст нашої 
молоді як символ віри у перемогу добра над злом, 
великої любові до ближніх, які потребують нашої 
підтримки, любові та пам’яті.

Оксана Качмар,  керівник відділу 
з організації виховної роботи студентів
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17 квітня 2017 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбувся обласний етап 
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед 
колективів вищих навчальних закладів Міністерства 
освіти і науки України «Софіївські зорі».

У заході взяли участь художні колективи та вокалісти 
нашого університету, Екологічного, Золочівського, 
Стрийського і Вишнянського коледжів ЛНАУ.

Цьогоріч учасники представляли творчі здобут-
ки у вокальному, хореографічному, фольклорному, 
інструментальному жанрі. Українці здавна слави-
лися своїм співом, музикою, танцями, фольклором, 
традиціями й обрядами, і саме це зуміли на найвищому 
рівні показати учасники фестивалю.

Фестиваль відбувся за підтримки ректора 
Львівського національного аграрного університету, 
академіка національної академії аграрних наук України 
Володимира Васильовича Снітинського.

Оцінювало конкурсантів журі: керівник відділу з 
організації виховної роботи студентів Оксана Качмар; 
заступник директора з виховної роботи Золочівського 
коледжу ЛНАУ Оксана Барило; заступник директора 
з виховної роботи Вишнянського коледжу ЛНАУ Ми-
хайло Кузь; заступник директора з виховної роботи 
Стрийського коледжу ЛНАУ Ліліана Маркова; заступ-
ник директора з виховної роботи Екологічного колед-
жу ЛНАУ Леся Парада; Заслужений працівник культу-
ри України, керівник Народної капели бандуристів та 
Капели викладачів та співробітників ЛНАУ Іван Качке-
вич; художній керівник Народної хорової капели «Дже-
рела Розточчя» ЛНАУ Марія Мандзак; Заслужений 
працівник культури України, керівник Народного ан-
самблю танцю «Первоцвіт» Побєда Харісов; балетмей-
стер Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» Вікторія 
Юрків; старший викладач духового відділу Дублянської 
школи мистецтв ім. С. Турчака, художній керівник На-
родного ансамблю «Троїсті музики» Степан Вус.

Усі колективи та учасники були нагороджені грамо-
тами ректора ЛНАУ, а найкращі – відзначені призовими 
місцями. Особлива подяка колективам та учасникам, 

Фестиваль «Софіївські зорі–2017»

які отримали І місце у різних номінаціях: Народно-
му ансамблю танцю «Первоцвіт», Народному ансам-
блю «Троїсті музики», вокальній чоловічій групі На-
родного камерного хору «Бужани», Народній хоровій 
капелі «Джерела Розточчя», Христині Мозуль, Марті 
Павлів, Юлії Куманецькій (Львівський НАУ); Ліані Ро-
жак, Вікторії Степеняк, Андрієві Овчару (Вишнянсь-
кий коледж ЛНАУ); Андрієві Наливайку, вокальному 
ансамблю, Народному ансамблю танцю «Первоцвіт» 
(Золочівський коледж ЛНАУ); вокальному ансамблю 
«Калина», фольклорному ансамблю «Намисто», На-
родному ансамблю танцю «Первоцвіт», Ярославові 
Демківу (Стрийський коледж ЛНАУ); вокальному ан-
самблю, дуету у складі Юлії Шмігель та Соломії Горинь 
(Екологічний коледж ЛНАУ). 

Вітаємо талановитих учасників обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед 
колективів вищих навчальних закладів Міністерства 
освіти і науки України «Софіївські зорі» і бажаємо 
всім творчих перемог. Фестиваль-конкурс вкотре 
підтвердив думку про те, що в аграрному університеті 
та коледжах засвітилися талановиті нові зірки.

Надія Піняга, 
культорганізатор відділу

з організації виховної роботи студентів
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3-4 травня 2017 року у Львівському НАУ проходив 
І етап аграрно-політичних дебатів в рамках проведен-
ня ХІХ зльоту іменних стипендіатів та відмінників  
навчання «Лідери АПК ХХІ століття». Захід прово-
дився вперше, однак викликав велику зацікавленість 
у студентів ЛНАУ, оскільки рекомендовані напрями 
сформовані у відповідності до проблем сьогодення. 
До складу журі ввійшли викладачі ЛНАУ, керівники 
органів місцевого самоврядування, бізнесу, а саме:  
к.с.-г.н., професор, зав. кафедри генетики,  селекції 
та захисту рослин Петро Данилович Завірюха;  
д.е.н., професор, член-кореспондент НААНУ, зав. ка- 
федри статистики та  аналізу Василь Васильович 
Липчук; к.е.н., доцент кафедри фінансів банківської 
справи та страхування Іван Миколайович Тофан;  
к.е.н., в.о. професора кафедри управління земельними 
ресурсами Мирослав Степанович Богіра; к.б.н., доцент 
кафедри екології та біології, депутат Дублянської місь-
кої ради Наталія Євгенівна Панас; к.е.н., в. о. доцента ка-
федри менеджменту ім. проф. Є.Храпливого, заступник 
голови Жовківської райдержадміністрації Юрій Воло-
димирович Дубневич; керівник департаменту земель- 
ного кадастру ТзОВ «Інститут геоінформаційних  
систем» Ярослав Ярославович Бучуляк; директор  
департаменту землеустрою ПП «Центр ринкових 
досліджень», сертифікований інженер-землевпорядник 
Віктор Володимирович Кошовський; голова ради 
молодих вчених ЛНАУ, к.е.н., доцент кафедри 
фінансів банківської справи та страхування Галина 
Володимирівна Східницька; к.т.н., в.о. доцента кафедри 

Аграрно-політичні дебати
експлуатації та технічного сервісу машин Ігор Васильо-
вич Дмитрів.

У дебатах взяли участь шість команд університету, 
які висловлювалися «За» і «Проти» на наступні теми:

1. Зняття мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення – введення вільного рин-
ку землі. Команда «За» – Іван Марусяк (гр. Зв-61), Во-
лодимир Пньовський (гр. Аг-13 сп), Дмитро Горбань  
(гр. Оп-12 сп). Команда «Проти» – Євгеній Ковтун  
(гр. Зв-42), Мар’ян Волошин (гр. Аг-61), Лілія Михаль-
чук (гр. Оа-12 сп);

2. Скасування спеціального режиму оподаткування 
для сільськогосподарських товаровиробників та засто-
сування загальної системи оподаткування з податку на 
додану вартість (ПДВ). Команда «За» – Олександр Ко-
цюбинський (гр. Фін-61), Назар Корденко (гр. Зв-62), 
Наталя Герелюс (гр. Мо-41). Команда «Проти» – Михай-
ло Лизак (гр. Фін-61), Ілля Павлюк (гр. Ат-61), Вікторія 
Брик (гр.Зв-62).

3. Дозвіл на використання генетично модифікованих 
продуктів (ГМО) у виробництві продуктів харчуван-
ня для населення і кормів для тварин – як гарантія 
продовольчої безпеки країни. «За» – Надія Бабка  
(гр. Аг-23 сп), Ольга Гринишин (гр. Фін-22 сп),  
Богдан Семенюк (гр. Ен-42). «Проти» – Іван Джи-
гановський (гр.М-41), Марія Грисьо (гр. Екп-42),  
Ольга Ковач (гр. Аг-61);

Під час проведення заходу для оцінювання команд-
переможців враховувалися такі критерії: обізнаність 
учасників у проблемах; наведення достовірних і 
відповідних аргументів; вміння логічно і послідовно 
розкрити та відстоювати власну думку; командна робо-
та і її злагодженість; культура ведення дебатів; грамотна 
мова і ораторське мистецтво; оперативне використання 
аргументів опонентів у своєму виступі.

За результатами голосування членів журі і слухачів 
беззаперечним переможцем стала команда, яка ви-
ступала проти в темі «Скасування спеціального ре-
жиму оподаткування для сільськогосподарських 
товаровиробників та застосування загальної системи 
оподаткування з податку на додану вартість». Із коман-
ди-переможця шляхом голосування члени журі обрали 
лідера – Михайла Лизака (Фін-61).

Успішному проведенню аграрно-політичних дебатів 
завдячуємо модератору, аспіранту денної форми нав- 
чання Олегу Ярославовичу Андрушківу, а також 
організаторові даного заходу – голові Ради молодих вче-
них університету Галині Володимирівні Східницькій. 

Бажаємо переможцю подальших звершень у науко-
вому напрямі і достойного представлення Львівського 
НАУ у ІІ етапі аграрно-політичних дебатів «Лідери 
АПК ХХІ століття».

Оксана Качмар, керівник відділу 
з організації виховної роботи студентів
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 Упродовж 60-х років ХІХ ст. були здійснені перші 
кроки щодо організації й закладки навчального дендро-
парку при Рільничій школі в Дублянах. Дещо пізніше, 
1892 року, ймовірно за ініціативи професора ботаніки 
Іґнація Шишиловича, було організовано повноцінний 
ботанічний сад з розсадником, у якому розмножува-
ли види й форми декоративних, сорти плодоягідних та 
інших дерев і кущів. Це було необхідно для навчання 
майбутніх фахівців сільськогосподарського вироб-
ництва.

Після підвищення статусу Рільничої школи до ви-
щого навчального закладу уже в 1894 році дендропарк 
був розширений. Це була невелика площа насаджень 
навколо старого навчального корпусу та в зоні розта-
шування професорських будинків (тепер вул. Зелена). 
Тут до сьогодні ростуть такі цінні породи, як катальпа, 
робінія, сосна чорна, магнолія, гіркокаштан, форзиція 
й ін., котрі доповнені насадженнями вже у повоєнний 
період.

На початку ХХ ст. стараннями завідувача кафедри 
ботаніки Академії рільництва, професора Мар’яна 
Раціборського ботанічний сад був докорінно рекон-
струйований. Нова систематизація та розміщення 
насаджень та експозицій надавали змогу не тільки 
забезпечувати якісний навчальний процес, але й про-
водити ґрунтовні наукові дослідження. Про структу-
ру, активну діяльність та інтенсивну закордонну спів- 
працю Дублянського ботанічного саду довідуємося з 
наукової праці професора М. Раціборського: «Про зав-
дання сучасних ботанічних садів і про Дублянський  
город», котра була видана у Львові 1902 року.

В 60-х рр. ХХ ст.  проводилося озеленення й упоряд-
кування території Львівського сільськогосподарського 
інституту в Дублянах  і, зокрема,  дендропарку. 

Сучасний дендропарк формує естетичне середови-
ще, має велике екологічне, оздоровче, навчальне зна-
чення, виконує фітомеліоративні функції, захищаючи 
людей і споруди від поривчастих вітрів і прямих соняч-
них променів. Красиві за своєю формою дерева, чагар-
ники, квітники упродовж року змінюють свої кольори 
і таким чином створюють безперервний калейдоскоп 
барв і відтінків.

Університетський парк є практичною навчаль-
ною базою для дендрології, основ лісознавства, 
лісової екології. У Парку представлені практично всі 
аборигенні лісотворні породи регіональних лісів, а та-
кож породи-інтродуценти, які використовують для 
введення в лісові культури з метою підвищення їх 
продуктивності. Невід’ємною функцією Парку є те, 
що зелені насадження є джерелами атмосферного кис-
ню і фітонцидів, очищувачами повітря від механічних, 
хімічних забруднювачів і біологічних інфекцій,  

Дендропарк Львівського національного  
аграрного університету: від витоків до сучасності

зокрема хвороботворних бактерій.
Ділянки парку Львівського національного аграрно-

го університету не мали би такої естетичної цінності 
та краси, якби над ними повсякчасно не здійснювалась 
опіка. Викладачі і студенти своєю працею упродовж ба-
гатьох поколінь збільшують флористичне багатство на-
саджень і з любов’ю доглядають кожний куточок.

Тому керівництво університету подало клопотан-
ня перед Львівською обласною радою про присвоєння 
дендропарку природоохоронного статусу Парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва. Обласна рада 
своїм рішенням №1434 від 15.09.2015 р. надала ден-
дропарку статус Парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва «Дублянський» місцевого значення. Згідно 
нового статусу був розроблений проект утримання та 
реконструкції Парку-пам’ятки садово-паркового ми-
стецтва «Дублянський».

Згідно проекту у Парку буде передбачено такі зони: 
експозиційна (проведення екскурсій, лекцій, прак-
тичних занять для студентів, учнів, ознайомлення 
відвідувачів), наукова (розміщення колекцій, експери-
ментальних ділянок, проведення науково-дослідних 
робіт), заповідна (інтродукція рідкісних і зникаючих 
видів рослин, збереження особливо рідкісних та цінних 
видів тощо). Адміністративно-господарська зона при-
значена для розміщення господарських, службових 
приміщень, засобів для господарської діяльності.

Отже, сьогоднішній університетський Парк-
пам’ятка садово-паркового мистецтва «Дублянський» є 
складною екологічною, дидактичною, відпочинковою і 
господарською системою, яка знаходиться у постійному 
русі й оновленні. Відбувається природне відмирання 
старих і хворих рослин, які вилучаються зі складу пар-
кових насаджень у процесі догляду, а їх місце займають 
нові молоді насадження тих же, або інших видів рослин.

Петро Хірівський, доцент
кафедри екології 
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З 24 по 26 травня 2017 року на базі Національного 
університету біоресурсів і природокористуван-
ня України у м. Києві проходив XIХ Зліт іменних 
стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття». Львівський НАУ представила команда 
відмінників навчання та студентських лідерів у складі: 
Софії Миколаїв (Фін-12сп), Олексія Кудриля (Зв-63), 
Ольги Ковач (Аг-31), Оксани Гусак (Еко-44), Івана Джи-
гановського (М-31), Анастасії Барчук (Буд-61), Михай-
ла Лизака (Фін-61), Івана Марусяка (Зв-61). Керівник  
групи – к.е.н., доц. каф. управління земельними ресур-
сами Олександра Костишин.

Кожен із учасників брав участь у одному із семи 
дискусійних клубів, під час роботи яких зміг поділитися 
своїми науковими досягненнями. 

У роботі першого клубу розглядалися проблеми сту-
дентського самоврядування – стратегії розвитку, до-
сягнення, перспективи. На ньому зібралися усі лідери 
студентських організацій та студентських рад. Від 
Львівського НАУ виступив студентський декан землев-
порядного факультету Олексій Кудриль.  Дискусійний 
клуб відвідала німецька делегація на чолі з керівником 
Німецько-українського агрополітичного діалогу паном 
Фолькером Зассе. 

У дискусійному клубі на тему сучасного погляду  
актуальних питань аграрної інженерії  Подякою за  
роботу був відзначений Іван Джигановський, студент 
факультету механіки та енергетики ЛНАУ.

Під модераторством директора НДІ економіки і 
менеджменту Миколи Талавирі відбувся четвертий 
дискусійний клуб, на ньому обговорювалися проб-
леми формування стратегічних пріоритетів забезпе-
чення конкурентоспроможності та сучасної системи  
менеджменту. В обговореннях цього клубу Подя-
кою була нагороджена Софія Миколаїв, студентка 
економічного факультету.

Один з найважливіших дискусійних клубів був при-
свячений проблемам агроекологічного обґрунтування 
технологій виробництва та переробки продукції рос-
линництва, сучасним аспектам діагностики, лікування 
і профілактики хвороб тварин заразної та незаразної 
патології.  Гідно представили свої роботи і були 
відзначені Подякою та Сертифікатами Ольга Ковач та 
Оксана Гусак, студентки факультету агротехнологій та 
екології ЛНАУ.

У рамках проведення XIX зльоту лідерів аграрної 
освіти відбувся круглий стіл, присвячений стратегії 
розвитку, досягненням і проблемам студентського са-
моврядування. У цьому клубі активною учасницею ста-
ла Анастасія Барчук, студентка факультету будівництва 
та архітектури ЛНАУ, яка була нагороджена Грамо-
тою Міністерства освіти і науки України та державної 

XIХ Зліт іменних стипендіатів та відмінників  
навчання «Лідери АПК ХХІ століття»

установи «Науково-методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності вищих навчаль-
них закладів «Агроосвіта».

26 травня в рамках XIX зльоту іменних стипендіатів 
відбувся другий етап аграрно-політичних дебатів, 
участь в якому взяли 14 представників із різних вишів 
аграрного спрямування, з яких і були сформовані  
команди. Вітали учасників проректор з навчальної і 
виховної роботи Сергій Кваша, а також команда суддів, 
які побажали успіхів у відстоюванні своїх точок зору. 
Оцінювати команди мали можливість також глядачі за 
допомогою спеціальної системи через свій смартфон. 
Модератор дебатів – керівник проекту «Німецько-
український агрополітичний діалог» Фолькер Зассе – 
нагадав, як виникла сама ідея проведення таких дебатів. 
Україна, за його словами, перебуває зараз у стані гли-
боких реформ і аграрний сектор не є виключенням. 
Агрополітичні дебати  вчать молодь відстоювати та  
аргументовано доводити свою точку зору. 

Команди  по черзі висловлювали свої «За» і «Про-
ти» впродовж 10-15 хвилин. Напередодні за допомогою 
жеребкування було визначено, яка команда яку тему 
і позицію буде відстоювати, так що команди мали час 
для попередньої підготовки. Молоді лідери аграрної 
освіти дебатували про відміну спеціального режиму 
оподаткування для сільськогосподарських виробників 
(4 група), використання ГМО у продуктах харчування 
та кормах, підтримку фермерських господарств і скоро-
чення впливу агрохолдингів.

За результатами сумарної оцінки перемогу здо-
була команда у складі Михайла Лизака (Львівський 
національний аграрний університет) та Юрія Дікала 
(Львівський національний університет ветеринарної 
медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького). Михай-
ло Лизак, студент економічного факультету ЛНАУ,  
також отримав Подяку за досягнення у навчанні, ак-
тивну життєву позицію та участь у молодіжному русі 
майбутніх фахівців-аграріїв.



11квітень-травень 2017

23 травня 2016 року на базі Львівського 
національного аграрного університету пройшла 
Університетська студентська олімпіада з економічних 
дисциплін між студентами коледжів Західного регіону 
України. Участь в олімпіаді взяли представники 
коледжів ЛНАУ, а також Львівського кооперативного 
коледжу економіки і права, Дрогобицького механіко-
технологічного коледжу, Львівського коледжу харчової 
та переробної промисловості, Шацького коледжу  
ім. В.В. Сулька, Млинівського технолого-економічного 
коледжу, Самбірського технікуму економіки та 
інформатики, Прикарпатського лісогосподарського 
коледжу, Львівського коледжу транспортної 
інфраструктури, Львівського техніко-економічного 
коледжу, Технологічного коледжу, Львівського авто-
дорожнього коледжу, Хмельницького політехнічного 
коледжу та Нововолинського електромеханічного ко-
леджу. Загальна кількість учасників олімпіади сягала 
понад 80 студентів.

З вітальним словом виступив декан факультету,  
в.о. професора Я.С. Янишин, який відзначив 
необхідність розширення можливостей студентів отри-
мувати сучасні знання і набувати актуальні практичні 
навички з економічних спеціальностей. Декан розповів 
про історію розвитку економічного факультету, 
його досягнення та подальші перспективи. Зокрема, 
було відзначено міжнародну співпрацю факультету, 
можливості студентів проходити практику за кордо-
ном і навчатися за програмою подвійних дипломів. Із 
організаційними питаннями проведення олімпіади  

Університетська студентська олімпіада з 
економічних дисциплін між студентами коледжів 

Західного регіону України 
виступила заступник декана економічного факуль- 
тету, доцент Г. В.  Брик. 

Олімпіада була проведена у формі комп’ютерного 
тестування в системі MOODLE з таких економічних 
дисциплін: «Економіка», «Бухгалтерський облік», 
«Фінанси», «Підприємництво», «Менеджмент», «Мар-
кетинг». Провівши детальний аналіз результатів, журі 
відзначило переможців дипломами першого, друго-
го та третього ступеня, а також грамотами у п’яти 
номінаціях.

В рамках проведення олімпіади викладачі і студен-
ти коледжів ознайомилися із матеріально-технічною 
базою ВНЗ, а також відвідали музей історії ЛНАУ,  
музей Степана Бандери та музей імені професора 
Євгена Храпливого. 

Галина Брик, к.е.н., доцент
кафедри обліку та оподаткування

Нагороди переможцям вручили Фолькер Зассе та 
Сергій Кваша. Також учасники дебатів отримали по-
дарунки від членів журі та спонсорів заходу. А апогеєм 
заходу стала зустріч учасників дебатів з Прем’єр-
міністром України Володимиром Гройсманом, Віце-

прем’єр-міністром з гуманітарних питань В’ячеславом 
Кириленком, Міністром освіти і науки України Лілією 
Гриневич та Першим заступником Міністра аграрної 
політики та продовольства України Максимом Марти-
нюком.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман  
подякував студентській еліті за творчий науковий  
пошук і відмінне навчання.

Команду Лідерів та відмінників навчання Львівсь-
кого НАУ із перемогами у Аграрно-політичних дебатах 
та наукових дискусійних клубах за різними актуаль-
ними сьогоденню тематиками привітав ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ Володимир Снітинський. Володимир 
Васильович подякував студентам за їхні наукові досяг-
нення та активну позицію у житті університету, а також 
побажав подальших успіхів у вдосконаленні своїх знань 
та наукових досліджень.

Олексій Кудриль, студентський декан
землевпорядного факультету
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Традиційне відзначення Дня вишиванки 
цього року в Україні припало на 18 трав-
ня і відзначалося у кожному місті та селі, 
підприємстві і навчальному закладі. Це 
всеукраїнське свято покликане зберегти 
традиції носіння національного одягу. В цей 
день українців закликають змінити або до-
повнити звичайний одяг українською виши-
ванкою.

Львівський національний аграрний 
університет теж не залишився осторонь 
проведення цього свята. Викладачі, праців-
ники і студенти нашого університету одяг-
нули вишиті сорочки, щоб наголосити, що 
вишиванка – генетичний код нації, який ми 
повинні шанувати і берегти. Студентська 
самоврядна організація «Основа» та ППО 

День вишиванки у ЛНАУ

Оздоровчо-спортивний табір ЛНАУ «Маяк» 
запрошує відпочити на Чорноморському узбережжі. 

За довідками звертатися за тел.(032) 224-29-25, 097-396-73-29, e-mail: majak_lnau@ukr.net

ОСТ «Маяк» 

студентів та аспірантів університету прове-
ли флешмоб «Україна-вишиванка». Завдан-
ня флешмобу полягало в тому, щоб студен-
ти, взявшись за руки, утворили вишивані 
кордони України як символ нероздільності 
держави. Посередині виклали із старовин-
них вишитих рушників тризуб. Учасники 
флешмобу виконали Гімн України. Кожен 
з присутніх на розміщених мольбертах міг 
розмалювати вишиванку своєї мрії.

Флешмоб завершився піснею «Україна-
вишиванка», яку виконала Христина Зозуля, 
а також веселими народними танцями, що 
додало радості учасникам заходу.

Віктор Аторвін,  
заступник голови ССО «Основа»


