
ВИТЯГ 

з протоколу № 1 

засідання вченої ради  

Львівського національного аграрного університету 

від 22.08.2017 р. 

 

 

Обрано: 50 членів вченої ради. 

Присутні: 41 член вченої ради. 

Голова: Снітинський В.В., ректор університету, академік НААНУ. 

Секретар: Різель С.А., головний вчений секретар університету, доцент. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про включення до порядку денного вченої ради ЛНАУ 

питання щодо висунення кандидатури на посаду ректора ЛНАУ. 

ВИСТУПИЛИ: Шмиг Р.А., к. т. н., доцент, голова профспілкового 

комітету співробітників ЛНАУ запропонував включити до порядку денного 

вченої ради ЛНАУ питання щодо висунення кандидатури на посаду ректора 

ЛНАУ.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Включити до порядку денного вченої ради ЛНАУ питання щодо 

висунення кандидатури на посаду ректора ЛНАУ.  

2. На час розгляду питання головування доручити заступнику 

голови вченої ради, професору Боярчуку В.М. 

3. Провести відкрите голосування. Підрахунок голосів доручити 

секретарю вченої ради доценту Різелю С.А. 

Результати голосування: за – 41, проти – немає, утрималось – немає.  

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури на посаду ректора 

Львівського національного аграрного університету. 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Боярчук В.М., перший проректор, к.т.н., професор кафедри 

енергетики 

Конференція трудового колективу Львівського національного 

аграрного університету на останньому зібранні одноголосно висунула 

кандидатуру академіка НААНУ та АНВОУ, доктора біологічних наук, 

професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Володимира 

Васильовича Снітинського на посаду ректора ЛНАУ. 

Вважаю, що вчена рада ЛНАУ, із свого боку, також має всі підстави 

висунути кандидатуру академіка В.В. Снітинського на посаду ректора 

університету. Члени вченої ради протягом багатьох років мали змогу 

переконатися у найвищій науковій кваліфікації, великих здібностях як 

керівника, високих людських якостях Володимира Васильовича.  

Пропоную висунути кандидатуру академіка НААНУ та АНВОУ, 

доктора біологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки 

України Володимира Васильовича Снітинського на посаду ректора 

Львівського національного аграрного університету. 

 

2. Завірюха П.Д., к. с.-г. н., доцент кафедри генетики, селекції та 

захисту рослин 

Аграрні навчальні заклади готують спеціалістів для землі – це святі 

професії. З початком кожного навчального року нас тривожать думки – як 

проходитиме навчальний процес, які у нас перспективи на майбутнє. 

Сьогодні додалося ще питання – з ким крокуватиме Львівський НАУ, хто 

достойний вести нас у європейське наукове товариство. 

З Володимиром Васильовичем я працюю уже 19 років і з повною 

відповідальністю запевняю, що цей ректор в змозі забезпечити успіх 

університету і в організаційній, і у фінансовій, і у господарській роботі. Він – 

лице нашого університету. Це – людина з досвідом, з Богом даним талантом 

керівника. Де б я не був – і в Україні, і за кордоном,  – скрізь чув лише 

хороші відгуки про нього. Жодне засідання Комітету з питань освіти і науки 



нашого Міністерства не відбулося без активної участі академіка 

Снітинського. Тому я пропоную вченій раді ЛНАУ висунути на посаду 

ректора університету кандидатуру В.В.Снітинського. 

 

3. Шмиг Р.А., к. т. н., доцент, голова профспілкового комітету 

співробітників ЛНАУ  

Я три роки очолюю профспілковий комітет співробітників ЛНАУ – 

виконую не прості для мене обов’язки. І на цій посаді я побачив, як складно 

бути керівником, об’єднуючи в один колектив надзвичайно різних людей. 

Володимир Васильович належить до тих керівників, які мудро, виважено, 

далекоглядно керують дорученим йому закладом. Сотні працівників, тисячі 

студентів, непроста ситуація в державі – він живе проблемами університету і 

кожного викладача, співробітника і студента зокрема. Він знає про радості, 

успіхи і біду кожного, і у скрутній ситуації ніколи не відмовляв і не 

відмовить нікому у допомозі. Успіх до колективу приходить тоді, коли ми 

разом. Це сума успіху кожного працівника і таланту керівника. Володимир 

Васильович – саме такий талановитий керівник, який вміє оперативно та 

успішно організувати роботу за всіма напрямами. Тому я пропоную висунути 

його кандидатуру на посаду ректора ЛНАУ. 

 

4. Куза А.М., к. філол. н., доцент 

Багато було сказано про здобутки Володимира Васильовича як 

керівника навчального закладу. Але сьогодні найперше треба говорити про 

майбутнє. У нинішньому надскладному світі колектив університету, щоб 

бути конкурентоспроможним, має враховувати ті вимоги, які ставить перед 

нами постіндустріальне інформаційне суспільство. Володимир Васильович за 

час своєї праці на посаді ректора показав, що він є талановитим сучасним 

керівником, який вміє оперативно та успішно реагувати на всі виклики 

сьогодення. Тому я пропоную висунути його кандидатуру на посаду ректора 

ЛНАУ. 



 


