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З днем знань!
Вельмишановні гості, професори, викладачі і
співробітники університету, дорогі наші першокурсники!
Сердечно вітаю всіх із Днем знань та початком нового
навчального року. Наш університет відзначає це радісне
свято, приймаючи у свої лави молоде поповнення, на яке
покладає особливі надії та сподівання. Майже півтори
тисячі вчорашніх абітурієнтів, які успішно пройшли випробування, сьогодні вже роблять свої перші кроки як студенти Львівського національного аграрного університету.
Вони зробили правильний вибір, бо від найдавніших
часів найпочеснішою вважалась праця тих, хто вирощує
хліб та забезпечує добробут свого народу.
Дорогі першокурсники! Вступивши до нашого
університету, ви, сподіваємося, поставили перед собою шляхетну мету – служити рідній землі, яка нині, як
ніколи, потребує захисту – від екологічного лиха, від неефективних методів господарювання, від недосконалості
земельного законодавства, від байдужості, яку, на
жаль, ще не вдалося повністю викорінити із суспільної
свідомості. А фахівці, яких готує наш навчальний заклад, спроможні вирішувати ці питання. І це вже не
раз доводили наші випускники, серед яких політичні
та громадські діячі, відомі учені, керівники установ та
організацій, висококваліфіковані економісти, агрономи,
екологи, інженери-механіки, енергетики, землевпорядники, будівельники та архітектори, які працюють по всій
Україні та гідно представляють її за кордоном. Сподіваємося, що і ви, дорогі першокурсники, з часом
поповните списки найславетніших випускників ЛНАУ.
Ми віримо, що Вас привело сюди велике бажання вчитися, щоб у майбутньому стати мудрими господарями на рідній землі. Сподіваємося, що Ви будете вирощувати щедрі врожаї, що будуть
запорукою економічної безпеки держави, навчитеся плекати сади, працювати із найсучаснішою
сільськогосподарською технікою, розбудовуватимете українські села та міста, берегтимете рідну землю
від екологічного лиха, щоб передати цей наш найбільший національний скарб прийдешнім поколінням.

Володимир Снітинський,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ
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Підсумки прийому студентів у 2013 році

Набір студентів в університеті у 2013 році проводився згідно з Правилами прийому ЛНАУ, погодженими Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України 5 грудня 2012 року.
За період прийому документів на денну форму
навчання ОКР «Бакалавр» до Приймальної комісії
університету було подано 3217 заяв, на заочну
форму – 872 заяви.
За результатами прийому 2013 навчального
року на денну форму навчання ОКР «Бакалавр»
зараховано 611 осіб (в т. ч. 447 абітурієнтів на
місця держбюджетного фінансування, що складає
100% від доведених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з відповідних напрямів
підготовки). На навчання за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб зараховано 164 особи,
що складає 27 % від загального прийому.
Разом з тим, 222 особи були зараховані на
основі ОКР «Молодший спеціаліст» за скороченим
терміном навчання (в т. ч. 173 особи на місця держбюджетного фінансування та 49 осіб на договірній
основі).
Загальний конкурс склав 7,2 особи на одне бюджетне місце. Із загальної кількості зарахованих 452
особи (74 %) – сільська молодь.
За результатами прийому 2013 навчального року
на заочну форму навчання ОКР «Бакалавр» зараховано 653 особи (в. т. ч. 224 абітурієнти на місця
держбюджетного фінансування, що складає 100 %
від доведених обсягів державного замовлення
на підготовку фахівців з відповідних напрямів
підготовки). На навчання за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб зараховано 429 осіб,
що складає 66% від загального прийому.
Загальний конкурс склав 3,9 особи на одне бюджетне місце заочної форми навчання.
Із загальної кількості зарахованих на заочну
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форму навчання випускників коледжів зараховано
545 осіб (з них 178 осіб – на місця держбюджетного
фінансування та 367 осіб на – договірній основі).
На ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання
зараховано 256 студентів (в т. ч. 207 осіб на місця
держбюджетного фінансування (100 % держзамовлення). На навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб зараховано 49 осіб, що складає
19 % від загального прийому.
На ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання
зараховано 474 студенти (в т. ч. 274 особи на місця
держбюджетного фінансування (100 % держзамовлення). На навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб зараховано 200 осіб, що складає
42 % від загального прийому.
На ОКР «Магістр» денної форми навчання зараховано 286 студентів (в т. ч. 173 особи на місця держбюджетного фінансування – 100 % держзамовлення. На навчання за рахунок коштів фізичних та

юридичних осіб зараховано 113 осіб, що складає
40 % від загального прийому.
На ОКР «Магістр» заочної форми навчання зараховано 202 студенти (в т. ч. 102 особи на місця
держбюджетного фінансування (100 % держзамовлення). На навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб зараховано 100 осіб, що складає 49 % від загального прийому.
Загалом в університет на всіх рівнях зараховано
на денну та заочну форми навчання 2482 особи (в т.
ч. 1427 осіб на місця держбюджетного фінансування
та 1055 осіб на контрактну форму навчання).
Володимир Бальковський, доцент,
відповідальний секретар приймальної комісії
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ЛНАУ вітає нових студентів

1 вересня 2013 року урочистостями з нагоди Дня знань Львівський національний аграрний
університет відкрив нову сторінку у своїй історії.
Святкування
розпочалося
Божественною
літургією у Храмі Св. рівноапостольного князя
Володимира Великого. Святкове богослужіння
очолив єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії
УГКЦ, владика Михаїл Колтун.
Після молитви велику університетську родину та
гостей зібрала урочиста академія, яка відбувалася
під блакитним куполом неба на стадіоні ЛНАУ.
Традиційно першим з вітальним словом до
учасників урочистостей звернувся ректор ЛНАУ,
академік НААНУ Володимир Снітинський. У своїй
промові Володимир Васильович зазначив, що цього
року за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр»
до університету вступили майже 2,5 тисячі молодих
людей, які свідомо обрали одну із хліборобських
професій. «Вони зробили правильний вибір, бо
від найдавніших часів найпочеснішою вважалася
праця тих, хто вирощує хліб та забезпечує добробут свого народу», – сказав ректор. Звертаючись
до першокурсників, очільник ЛНАУ окреслив
вагомі здобутки навчального закладу, який перегорнув 157-му сторінку свого літопису і щороку підтверджує почесне звання «Лідер сучасної
освіти», згадав про його славних випускників і побажав новому поповненню студентської родини
бути гідними своїх майбутніх учителів і шанувати
славні університетські традиції.
Серед почесних гостей, які взяли участь в
урочистостях, були: Ярослав Качмарик, голова
постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та комунальної власності
Львівської обласної ради; Роман Верещинський,
заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА; Михайло
Диба, начальник державної фінансової інспекції
у Львівській області; ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»;
Василь Попович, міський голова м. Дубляни;
владика Михаїла Колтун, єпископ СокальськоЖовківської єпархії УГКЦ, Мар'ян Шуневич, на-
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родний артист України, Юрій Дячук-Ставицький, заслужений тренер України, о. Іван Сас,
настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці
УАПЦ м. Дубляни, які привітали університетську
спільноту з початком навчального року.
Особливою гостею цьогорічного Дня знань була
Історія Університету, яка завітала на свято разом
із сьогоденням та майбутнім аграрної освіти. Вона
розповіла першокурсникам про карбовані золотими літерами в літописі нашого навчального закладу дати – роки його народження та зростання.
Сповнила усіх хвилюванням посвята у студенти
першокурсників, які дружно склали присягу вчитися на «відмінно», заспівали студентський гімн та
попросили Божого благословення.
Яскравим
подарунком
від
студентівстаршокурсників і викладачів був святковий
концерт. Мелодійними піснями та запальними
хореографічними композиціями нове поповнення студентської родини ЛНАУ вітали художній
керівник Народної хорової капели «Бужани»
Марія Мандзак, асистент кафедри будівельних
конструкцій Сергій Нікіфоряк, старший викладач
кафедри міжнародної економіки та МЗЕД Мар’ян
Погорецький, магістр архітектури Ганна Бречко,
студенти землевпорядного факультету Андрій Висоцький і Микола Фаєвич, Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник заслужений працівник
культури України Побєда Харісов), Народна хорова капела «Джерела Розточчя» (художні керівники
Марія Мандзак і Марія Дребот) та гість нашого
свята, народний артист України Мар'ян Шуневич.
Незабутньою миттю фіналу святкування стала
поява поважного гостя із глибини віків – князя
Володимира Великого, який звернувся з повчальним словом до першокурсників. Завершилася
урочистість виконанням гімну ЛНАУ.
Щиро зичимо усім студентам щасливої – дороги в Країну Знань, а професорам і викладачам здоров’я, наснаги, енергії до праці та нових
педагогічних і наукових звершень.
Оксана Горда, проректор з НПВР
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Народилася я у мальовничому сільськогосподарському краї на Тернопільщині, зростала серед безкрайніх полів, засіяних золотоколосою
пшеницею, розмаю квітучих садів. Мої батьки з –
діда-прадіда хлібороби. Все своє життя вони важко
працюють на землі, щоб забезпечити мене з братом
усім необхідним. Я не раз спостерігала, як тато з мамою плекають, вирощують зернові культури, а потім
старанно, по-господарськи прискіпливо, зі знанням
справи готують їх до зберігання. Бо зберігання та переробка вирощеного врожаю – не менш відповідальний
процес, ніж його вирощування. Завдяки зерновиробництву та реалізації кращих сортів пшениці та ячменю підтримується сімейний бюджет. Можливо, такий
бізнес не завжди стабільний, але попит населення на кращі сорти насіння не зменшується, а навпаки –
зростає. Адже всі добре знають: що посієш – те й пожнеш…
Про професію агронома знаю не лише з книжок, а й з практики. Її я успішно пройшла біля тата в полі.
Зранку до вечора. Куди він – туди і я. Від сівби – до жнив. Своєрідний майстер-клас під відкритим небом.
Тому навчання у Мирогощанському аграрному коледжі і ЛНАУ й був свідомим вибором, пропущеним
через розум і серце. Пізніше з професією годувальника-хлібороба пов’язав своє життя і брат.
З викладачами факультету агротехнологій й екології Львівського національного аграрного
університету та його деканом П.Д.Завірюхою я познайомилась у Мирогощанському коледжі. Нас,
студентів, переконували в тому, що достеменне володіння професією агронома можливе лише після
закінчення вишу, де є усе необхідне для цього. Згодом тут же, у Мирогощі, я успішно склала вступні
іспити до Львівського національного аграрного університету, а через певний час була зарахована на перший курс давно омріяного факультету.
Агрономія для мене – це не лише здобута спеціальність, а стан душі, сутність мого життя на землі.
Заради цього варто сумлінно вчитися, здобувати високі знання та отримувати насолоду від спілкування
з наукою. Я пишаюсь тим, що в майбутньому зможу гордо сказати: я вирощую хліб, бо хліб – всьому
голова.
Марина Фаєр, Аг - 13 сп,
випускниця Миргощанського аграрного коледжу
Ура! Я студент першого курсу аграрного
університету. Позаду шкільні екзамени, ЗНО… А
ще нещодавно я думав-гадав: ким бути, куди піти
вчитися. Cкільки було хвилювань…
Я довго вирішував, які предмети обрати для незалежного оцінювання і куди йти вчитися. З самого дитинства я цікавився історією України, її минулим і сучасним, і спочатку хотів пов’язати своє
майбутнє з вивченням історії, але зупинив свій
вибір на економіці. Бо сам я виріс на селі, і з власного досвіду знаю, наскільки важка хліборобська
праця. Я вивчатиму економіку, щоб в майбутньому
зробити свій внесок у розвиток аграрного сектору
нашої країни, щоб праця хліборобів приносила не
лише задоволення, а й прибуток. Щоб наша держава Україна процвітала!
Василь Дорош, Мо - 11
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Вступивши до ЛНАУ, я став членом великої родини. І тепер мій
куратор для мене мов батько, а одногрупники – рідні брати та сестри.
Затишні стіни університету стали для кожного з нас домівкою, адже
тут житимемо, навчатимемося, дехто зустріне свою долю.
Ознайомившись з матеріально-технічно базою, можу сміливо
сказати, що я навчаюсь в університеті, який дає добрі теоретичні знання
та хорошу практичну підготовку. Про це свідчить наявність добре
обладнаних аудиторій, в яких широко використовується комп’ютерна
техніка та новітнє обладнання. Також з впевненістю можу сказати, що
факультет механіки та енергетики виховує справжніх інженерів.
Університет розташований в мальовничому куточку України –
в місті Дубляни. Зручне розміщення всіх корпусів, лабораторій та
гуртожитків дає можливість студентам відчути себе однією великою
родиною. Сучасне європейське обладнання лабораторій забезпечує
якісну підготовку майбутніх інженерів. Кожен зі студентів має
змогу проявити себе не лише в науковій роботі, а й в художній та
спортивній самодіяльності. Викладацький склад університету –
висококваліфіковані спеціалісти, справжні знавці своєї справи.
Я навчаюсь в одному з найкращих університетів нашої
країни – ЛНАУ, на факультеті механіки та енергетики.
Педагогічний склад цього навчального закладу –
висококваліфіковані спеціалісти, які неодноразово підтверджували свій статус. Територія університету зачаровує мальовничістю природи і забезпечує комфортні
умови для життя та навчання студентів. Активна
співпраця з Європейськими навчальними закладами
дає нам змогу проходити практику в різноманітних
підприємствах галузі енергозабезпечення АПК в Україні
та за кордоном, що в свою чергу дозволяє здобути добрі
практичні навички, які можна буде застосувати в нашій
майбутній роботі.
Богдан Андрусишин, Ен - 11
Андрій Ганчар, М - 11
Я народився у селі Підпечери Тисменицького району ІваноФранківської області. Життя моє склалося нелегко: померли батьки
і я, неповнолітній, залишився на опікунстві старшої сестри. На той
час я навчався у дев’ятому класі місцевої загальноосвітньої школи.
Після його закінчення вирішив будь-що піти по слідах свого батька,
і вступив до Івано-Франківського ліцею автомобільного транспорту на спеціальність автослюсар-водій широкого профілю (машиніст
бульдозера-екскаватора).
Навчання в ліцеї промайнуло якось дуже непомітно. А на останньому курсі педагоги порадили продовжити навчання в ІваноФранківському коледжі ЛНАУ за спеціальністю «Технологія ведення фермерського господарства». Я довідався чимало цікавого про
особливості ґрунтів, сільськогосподарські культури та фізіологію
сільськогосподарських тварин. Теоретичні знання доповнила навчальна практика на дослідному полі аграрного коледжу.
На останньому курсі навчання в коледжі до нас приїхали викладачі
ЛНАУ, які розповіли про факультети,спеціальності та особливості обраної професії, а також прийняли
іспити в усіх охочих. Звичайно ж, я використав цей шанс, і успішно склав усі іспити. Так я опинився в
одному з найкращих аграрних навчальних закладів України, де сподіваюсь отримати омріяну професію.
			
Василь Сарабин, Аг - 14 сп,
випускник Івано-Франківського аграрного коледжу

6

Наші вступники

Вересень 2013

Декілька місяців тому перед випускниками шкіл і коледжів постав
вибір – куди вступати. Так, ми група Оа-12 сп, за спиною в яких закінчені
аграрні коледжі, вступаючи в Львівський Національний Аграрний
Університет приєдналися до великої і дружньої аграрної родини.
Професію я обрала ще 3 роки тому, коли вступила в Вишнянський коледж. У виборі професії взірцем була моя мама, яка у 1997 році закінчила
Львівський національний аграрний університет і знайшла достойну роботу в бюджетній установі. Також на вибір аграрного університету мене
наштовхнули викладачі коледжу
Вступивши до Львівського національного аграрного університету, ми
ступили на стежину дорослого життя. Безперечно, ми дізнаємося багато
нового, відкриємо ще невідомі грані майбутньої професії.
В університеті все організовано для продуктивного навчання і культурного розвитку студентів. Працюють багато наукових гуртків, багато вокальних і танцювальних колективів. Той, хто хоче знайти себе не
тільки у науці, а й у спорті чи у художній самодіяльності, має для цього
усі можливості. Наш куратор Світлана Михайлівна Колач проводить з
нами виховну роботу, знайомить нас зі специфікою навчання в університеті, допомагає розкрити потенціал кожного студента.
Я, як і всі студенти нашої групи, задоволена, що вступила саме до Львівського національного аграрного
університету, і вірю, що в цих стінах ми будемо сягати нових вершин, робити нові відкриття, знайдемо нових
друзів, які нас підтримають і протягнуть руку допомоги, поглибимо свої знання, які отримали в коледжі. Викладачі
Львівського національного аграрного університету дадуть нам багаж знань, з яким ми зможемо вирушати у велике плавання у пошуках достойної роботи
Отож, дорогі студенти, наснаги нам у новому навчальному році і мудрості, щоб прославити велике ймення
Львівського національного аграрного університету.
Оксана Козак, Оа - 12 сп

Міжнародна зустріч з футболу: перемогла дружба

Згідно
з
договором
про
міжнародне
співробітництво 24 вересня 2013 року на базі
Львівського національного аграрного університету
відбулася міжнародна зустріч з футболу між командами Львівського НАУ (факультет механіки та
енергетики), Словацьким аграрним університетом
(м. Нітра) та Луцьким національним технічним
університетом.
Перед матчем до учасників футбольного
поєдинку звернувся з вітальним словом перший
проректор ЛНАУ Віталій Боярчук, який побажав
перемоги командам і гарних вражень глядачам.
Студенти університету привітали учасників матчу творчим дарунком: народним танцем «Аркан» у
виконанні студентів факультету механіки та енергетики та піснями «Вишиванка» і «Сопілка» від
студентів землевпорядного факультету Миколи
Фаєвича та Андрія Висоцького.
Гра була дуже цікавою, тримала в напрузі
вболівальників, а у результаті перемогла дружба:
кожна із команд святкувала по одній перемозі.
Тарас Щур, заступник декана факультету
механіки та енергетики, по виховній роботі

Вересень 2013

Виробничі досягнення ЛНАУ

В навчально-науково-дослідному центрі протягом
січня-серпня 2013 року продовжувалися роботи з
впровадження інтенсивних технологій вирощування
сільськогосподарських культур, передових технологій
у тваринництві, застосування на практиці наукових
розробок і досягнень професорсько-викладацького
складу університету, вдосконалювалася практична база
для навчання студентів, проходження виробничих та
навчальних практик.
В рослинництві основна увага приділялася
організації виробництва оригінального і елітного
насіння для забезпечення власних потреб університету
і потреб насінницьких господарств Львівської та інших
областей західного регіону, опрацювання агротехнічних
особливостей
вирощування
високоякісного
насіннєвого матеріалу нових перспективних сортів,
удосконалення їх сортової агротехніки і сприяння
студентам, аспірантам, науковцям університету в
проведенні наукових дослідів, виробничої перевірки та
впровадження науково-технічних розробок.
Посівна площа сільськогосподарських культур в
ННДЦ у 2013 році становила 773 гектарів. Працювали
в напрямку впровадження нових високоврожайних,
перспективних сортів сільськогосподарських культур,
які в нашому регіоні забезпечують стабільні, високі
врожаї та добре адаптовані до особливостей ґрунтовокліматичних умов.
Працівники ННДЦ разом із провідними вченими
факультету агротехнології та екології провели
розрахунки потреби у елітному насінні нових сортів
сільськогосподарських культур згідно з попитом
насінницьких господарств і планів департаменту
агропромислового розвитку у Львівській області,
розробили і затвердили технологічні карти для кожної
культури. На підставі цього сформували програму
вирощування елітного насіння зернових культур.
Для передачі в Державне сортовипробування в 2013
році посаджено картоплю сорту «Спокуса» на площі 1 га.
Значна робота проводиться з селекції та насінництва
картоплі сортів, виведених вченими нашого
університету. Це, зокрема, сорти «Воля» і «Ліщина»,
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«Дублянська», «Ювілейна» та «Дужа», які занесені в
реєстр сортів рослин України. Щорічно заготовлюються
високоякісні корми для ВРХ (сіно, сінаж, силос
кукурудзи та насіння для реалізації господарствам
області).
У звітному періоді в ННДЦ проводилася відповідна
робота з покращення культури землеробства,
раціонального використання органічних і мінеральних
добрив та підвищення родючості земель завдяки
післяжнивним посівам сидератів олійної редьки та
озимого ріпаку.
Щорічно приорюється сидератів на площі до 150 га,
крім цього подрібнюється і приорюється післяжнивна
солома озимих і ярих зернових культур на площі 180–
200 га. Це дає можливість щорічно підвищувати вміст
гумусу в орному шарі ґрунту та нагромаджувати в
ньому поживні речовини.
В користуванні ННДЦ є 773 га ріллі. Це землі,
600 га з яких розташовані в Дублянах, а 173 га в селах
Якимів та Горпин Вирівської сільської ради КамянкоБуського району. Станом на сьогодні на цих землях
посіяно 167 га, озимої пшениці та 140 га озимого ріпаку.
Щодо цьогорічних жнив, то було зібрано 1341,6 тонн
зернових культур при середній врожайності 37,8 ц/га.
Озимих зернових зібрано 1184,9 тонн при середній
врожайності 42,4 ц/га, ярих зернових – 156,7 тонн
при середній врожайності 20,6 ц/га, озимого ріпаку –
498,5 тонн при середній врожайності 30,4 ц/га
(Таблиця 1).
Щодо результатів в тваринництві, то за вісім місяців
2013 році було вироблено 1716 ц молока при середньому
надої на одну корову 2781 літри; м’яса ВРХ – 175,5 ц при
середньо добовому прирості 601 гр; свинини – 242 ц.
Від реалізації продукції тваринництва отримано
1242018 грн., що на 119786,00 грн. більше порівняно з
минулим роком. Продукції рослинництва реалізовано
на 2325948,02 грн. Реалізація продукції господарства за
вісім місяців 2013 р. становить 5129696,64 грн.
Василь Нестерович, проректор з
виробничо-господарської роботи
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Студентська молодь і науковий прогрес в АПК

Вже декілька років поспіль у вересні місто Дубляни
стає центром активної наукової діяльності студентів.
Не став винятком і 2013 рік. З 18 по 20 вересня у
Львівському національному аграрному університеті
проходив Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». В стінах
нашого університету вдалося зібрати студентський на-

уковий актив з України та близького зарубіжжя. Метою
проведення заходу було, перш за все, обговорення нагальних проблем в аграрній сфері і пропозицій щодо
їх вирішення, а також налагодження зв’язків між студентами і науковими товариствами різних навчальних
закладів для подальшої співпраці. Завдяки активній
позиції ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо заохочення студентської
молоді до наукової діяльності, цього року форум був
уже дванадцятим.
Як засвідчує досвід попередніх форумів, важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість
апробацій результатів наукових досліджень, створюють
сприятливі умови для обміну передовим досвідом між
ученими з інших вищих навчальних закладів і науководослідних установ України та зарубіжжя, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері
науково-дослідної роботи.
Кількісний склад учасників форуму свідчить
про небайдужість студентської молоді України та
зарубіжних країн до проблем в сфері агропромислового
комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме молодь
була тою рушійною силою, яка спонукала державу і
суспільство рухатись вперед.
У роботі цьогорічного форуму взяли участь студенти з понад 20 вищих навчальних закладів України так і
закордону.
В межах форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли
участь понад 300 студентів, більшу частину яких становили студенти нашого університету, що свідчить
про високий рівень їх активності у науково-дослідній
діяльності.
Конференція відбулась 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 виробництва, сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку, проблеми використання та охорони земельних ресурсів,
економічні аспекти розвитку АПК, технічний прогрес
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в аграрному секторі, актуальні проблеми будівництва
та архітектури, духовне виховання молоді та духовне
відродження села.
Найактивніші студенти нагороджені дипломами
І–III ступенів та почесними грамотами. Слід зауважити, що кращі доповіді визначалися шляхом відкритого
голосування присутніх слухачів. З огляду на тематику
наукових доповідей студентів можна зробити висновок, що студентів найбільше цікавлять питання вдосконалення фінансово-економічних відносин в АПК,
розвиток сільських території, проблеми використання, охорони та управління земельними ресурсами,
питання екології, а особливо впровадження нових
технологій у сфері механізації аграрного виробництва
і сільськогосподарського будівництва. Як відзначили
присутні на тематичних конференція викладачі і
науковці, незважаючи навіть на відсутність великого
практичного досвіду в аграрній сфері, багато студентів
вже почали займатися досить серйозними науковими
дослідженнями. Всі наукові роботи студентів-учасників
зібрані у матеріалах студентського наукового форуму.
Гості нашого університету мали змогу відвідати
музеї університету та виставки студентських наукових
робіт, ознайомитися із факультетами, аудиторіями та
кафедрами університету, студентським містечком та
історією університету. В останній день форуму для всіх
бажаючих було організовано екскурсію старовинним

Львовом.
Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбулася
на високому організаційному та науковому рівні. За
результатами обговорення доповідей було визначено
ряд найважливіших проблем розвитку України в сучасних умовах. Обрана тема конференції стала плідним
підґрунтям для обміну думками.
Отже, що форум у стінах Львівського національного
аграрного університету пройшов корисно і цікавою.
Головне його завдання – збільшення майбутнього інтелектуального потенціалу країни. Зерна знань,
викладені учасниками заходу, будуть реалізовані
в розробці сучасних технологій виробництва
високоякісних сільськогосподарських продукцій для
майбутніх поколінь.
Галина Східницька,
голова ради молодих вчених
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Практичний семестр
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Згідно з угодою між Львівським національним
аграрним університетом та Краківським рільничим
університетом імені Хюгона Колонтая (Польща), яка
передбачає взаємний обмін викладачами та студентами,
цього року 14 студентів факультету механіки та
енергетики ЛНАУ проходили виробничу практи на 8-ми
провідних сільськогосподарських фірмах Республіки
Польщі, таких як: AgroMix, Agroeko, Lehmann, Mateika
та інші.
Там студенти опановували ознайомилися з новітньою технікою, яка використовується всучасному світі.
Студенти могли побачити та спробувати працювати на
техніці John Deere, Case, Fendt, Classe.
Студенти
проходили
практику
протягом
шести останніх тижнів літа – проводили технічне
обслуговування
та
виконували
різноманітні
технологічні операції. І в них це дуже добре виходило,
підтвердженням чого є позитивні відгуки керівників
фірм.
Тарас Щур, заступник декана факультету
механіки та енергетики, по виховній роботі

Щороку студенти факультету будівництва та
архітектури після завершення навчального року
засвоюють набуті знання на практиці. Її проходження
є невід’ємною частиною навчального процесу.
Студенти здобувають практичні навики студенти не
лише на підприємствах і організаціях, але і в нашому
університеті. І якщо виконана робота на користь
громаді міста чи суспільству – практиканти отримують
подвійне задоволення.
Так студенти-будівельники 3-го курсу під
керівництвом старшого викладача В. О. Михайлечка
під час виробничої практики на кафедрі технології
і організації будівництва відремонтували підлогу у
гуртожитку №1 та навчальних аудиторіях лекційного
корпусу, а також виконували інші ремонтно-будівельні
роботи для підготовки лабораторій та аудиторій до
нового навчального року.
Студенти архітектори 1-го курсу під час практики на
прохання громади греко-католицької церкви здійснили
заміри двох ділянок в м. Дубляни, запропонованих для
будівництва нового храму. Студенти також виготовили
макети цих двох ділянок з розташуванням будівлі
майбутньої церкви. Проект церкви виконав старший
викладач Н. М. Боднарчук під керівництвом професора
О. Я. Боднара.
Під керівництвом доцента кафедри архітектури та
планування сільських поселень Л. Б. Гнесь студентимагістри проходили стажування за принципом
воркшоп (сучасна європейська система практичного

навчання та пошуку пропозицій), який проводився
у мальовничому селі Медвежа неподалік Дрогобича.
Студенти досліджували можливості краю щодо
розвитку агротуризму. Робота завершилась презентацією проектів щодо пристосування садиб для зеленого
туризму громаді села.
Надія Черевко, асистент кафедри
архітектури та планування сільських поселень
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Позачергове завдання вищої школи – формування
високоосвічених фахівців, здатних здійснити як
дальший розвиток науки, так і матеріалізацію наукових
знань.
Як фахівець сільськогосподарського виробництва
агроном-овочівник зобов’язаний досконало вивчити
біологічні особливості овочевих культур, освоїти
сучасні інтенсивні технології у відкритому і закритому
ґрунті, вміти їх впроваджувати і вдосконалювати на
основі нових досягнень науки і передового досвіду, щоб
в майбутньому кваліфіковано керувати виробничими
колективами господарств різних форм власності, або
відкрити свою власну справу.
У вересні 2013 року студенти групи ПО-62 освітньокваліфікаційний рівень «магістр» разом з доцентом
кафедри плодоовочівництва О. Й. Дидів провели у
ФГ «Любомир» Жидачівського району Львівської
області виїздне практичне заняття на тему: «Сучасні
екологічно безпечні технології вирощування основних
овочевих рослин відкритому ґрунті».
Магістри мали змогу ознайомитися з матеріальнотехнічною базою одного з найбільш сучасних
фермерських господарств Львівщини, які займаються
овочівництвом. Головний агроном цього господарства,
один із найкращих випускників нашої кафедри, Хомин
Андрій Михайлович, розповів студентам про технології
вирощування моркви, петрушки, пастернаку. Так,
врожайність моркви, вирощеної на гребенях, становила
85–100т/га. Акцент було зроблено на особливостях
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вирощування коренеплідних рослин гребеневим
способом, сучасній системі удобрення рослин,
позакореневого підживлення у різні фази вегетації,
інтегрованої системи захисту рослин від бур’янів,
хвороб та шкідників.
Ми ще раз переконалися, що такі практичні семінари
у виробничих умовах значно покращують ефективність
навчального теоретичного процесу.
Студенти стають більш впевненими у своїх силах,
адже скоро їм на виробництві прийдеться кваліфіковано
керувати виробничим процесом, ефективність якого
залежатиме саме від їх професійних знань.
Ігор Дидів, к.с.-г.н. доцент
кафедри плодоовочівництва, технології
зберігання і переробки продукції рослинництва

Виробнича практика для студентів, які обрали
спеціальність менеджмент та адміністрування,
відбувається наприкінці III курсу, впродовж майже
всього літа. Кафедра менеджменту організацій ім. проф.
Є. Храпливого старанно підготувала нас до її
проходження. Ми не лише детально ознайомились з
програмою, але й з веденням документації та підготовки
звіту. Доценти Василь Бондарчук та Мар’яна Пархуць
поділились досвідом проходження практики не лише
попередніх студентів, але й своїм власним.
Наша
виробнича
практикам
відбувалась
в
приватному
агропідприємстві
«Хлібодар»
Радехівського району. І хоча ми дещо вже були знайомі
з цим підприємством за звітами й документацією, все
виглядало terra incognita. Директор Марія Жук та головний бухгалтер Наталія Гой – як виявилося, випускниці
нашого університету – влаштували нам теплий прийом. Чого тільки ми не дізналась на практиці: як зважити
живу, досить велику і рухливу тварину, як визначити надій молока, як зважити копицю сіна, як облікувати працю
водія чи тракториста. В приміщенні контори – так по-старовинному називають офіс підприємства – теж багато
незнайомого, але вартого пізнання: чимала документація, нестримне проникнення інформаційних технологій,
доволі цікаві схеми розрахунків, система управління, контракти, угоди… В якому підручнику цьому навчишся?
Як не дивно, але й нас, студентів, ці всезнаючі та запрацьовані практики теж дещо питають. Наприклад, якщо
потрібно перекласти щось з або на англійську мову, є потреба глибше вивчити Excel, виникають питання з права,
логістики, та навіть банальних побутових справ. Вражає повага виробничників до навчання, університету, добра
пам’ять про багатьох викладачів.
Завершилась виробнича практика. Ми відчули, що таке фах економіста-менеджера, зрозуміли, що потрібно
«підтягнути» в навчанні, підготували інформацію для дипломного проекту. Ми можемо сказати – виробнича
практика стала вдалим завершенням третього курсу
Юлія Базака, Софія Губені,
студенти групи Мо-41
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XIV Міжнародний форум у ЛНАУ - відбувся

Цьогоріч 18-20 вересня Львівський національний
аграрний університет зібрав у своїх стінах сотні відомих
українських та закордонних учених на Міжнародний науково-практичний форум . У рамках XIV Міжнародного
науково-практичного форуму «Теоретичні основи і
практичні аспекти використання ресурсоощадних
технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій»
успішно проведено сім Міжнародних науково-прак-

тичних конференцій, в роботі яких розглянуто питання теоретичних і прикладних аспектів застосування сучасних біотехнологій у рослинництві, сучасних
систем землеробства, які є основою стійкого розвитку аграрної сфери, основних напрямів розвитку сучасного часниківництва, організаційно-економічних
трансформації розвитку сільського господарства і
сільських територій, архітектурних, конструктивних
і технологічних рішень в сільському будівництві, застосування екобіотехнологій та біопалив в АПК, а також реформування та перспектив розвитку земельних
відносин в Україні.
У роботі Форуму взяли участь провідні науковці
різних країни світу, зокрема США, Канади, Німеччини,
Польщі, Македонії, Сербії, Словаччини, Угорщини,
Молдови, Білорусі, Росії, Сирії, а також науковці з
Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), НУ «Львівська політехніка»,
Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН України, Вінницького національного
аграрного університету, Інституту водних проблем і
меліорації НААН України (м. Київ), ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (м. Харків), ННЦ «Інститут землеробства НААН»
(м. Чабани), Національного університету садівництва
(м. Умань), Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ), Одеського державного аграрного університету, Львівської комерційної
академії, Харківського національного університету ім.
В. В. Докучаєва.
На пленарному засіданні ректор ЛНАУ, академік
НААНУ
Володимир
Снітинський
відзначив
актуальність цього заходу для аграрної сфери України,
наголосив на проблемах соціально-економічного розвитку сільських територій, підвищення ефективності
агропромислового виробництва та перспективах розвитку земельних відносин в Україні.
Ректор відзначив, що реалізація цих стратегічних
напрямів для України можлива лише за дотримання
принципів інноваційної моделі господарювання в агропромисловому комплексі та використанням ресур-
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соощадних технологій для підвищення ефективності
агропромислового виробництва.
Основним елементом інноваційного розвитку
АПК України на найближчі роки повинна стати програма його технічної та технологічної модернізації,
що передбачає зростання обсягів виробництва
конкурентоздатної сільськогосподарської продукції
за рахунок формування сприятливого економічного
середовища. Це надасть можливості максимального
залучення інновацій у розвиток села. Одним із невикористаних резервів у сфері інновації є співпраця із
провідними науково-дослідними та освітніми закладами закордону, яку забезпечує проведення спільних
науково-організаційних заходів, зокрема таких як
Міжнародний науковий форум.
Робота форуму дає змогу глибше познайомитися з
новітніми науковими світовими досягненнями, розвивати безпосередні контакти між науковцями різних
країн. Тісні особисті контакти сприяють розвитку
співробітництва в рамках науково-дослідницьких програм, дозволяють здійснювати обмін викладачами, а також студентами для проходження стажування в передових агропромислових підприємствах Європи і Світу.
На завершення ректор побажав учасникам форуму
плідної співпраці в обговорюванні проблемних питань
та подальших здобутків у царині аграрної науки.
Із доповіддю та привітаннями від наукових та
освітніх установ Канади виступив головний науковий співробітник Східного науково-дослідного
центру зернових та олійних культур Міністерства
агропромисловості й агропродовольства Канади
(Отава-Онтаріо), д.б.н. Юрій Федак. Він представив
основні результати досліджень щодо покращання
відпірності ярої пшениці до фузаріозу та стеблової
іржі, а також досвід співробітництва з українськими

науковцями-селекціонерами з Одеси, Києва та Харкова. Доповідач висловив велике бажання співпрацювати
з науковцями Львівського НАУ в галузі селекції і
насінництва озимих зернових культур.
Від наукових установ Польщі та інших країн
Євросоюзу учасників форуму привітали та побажали плідної співпраці Ельжбета Шиманська. Також з
вітальним словом виступили науковці України.
За результатами наукових досліджень, в рамках форуму, на конференціях заслухано 187 доповідей, що
дозволило сформулювати основні засади вирішення
розглянутих проблем, а також тематику проведення наступного ХV науково-практичного форуму.
Василь Лопушняк, проректор з наукової роботи

Перлина Чорноморського узбережжя
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Якщо вірити стародавній грецькій легенді,
то богиня краси Афродіта вийшла на землю з
морської піни. Піщаний берег, вода, сонце —
люди досі просто не можуть уявити собі літо
без відпочинку на морі. Прекрасна засмага,
відпочилий радісний вигляд, максимум води,
сонця і позитивних емоцій, море вражень
і спогадів – все це можна отримати і не
перетинаючи кордон нашої країни.
Особливої уваги заслуговує оздоровчоспортивний табір «Маяк», адже він
розташований в екологічно чистому куточку Чорноморського узбережжя, що належить
Львівському національному аграрному університету та збудований 40 років тому в числі
перших баз відпочинку в курортному містечку Коблево.
Оздоровчий комплекс, свіже морське повітря дозволяє за декілька днів перебування тут
відновити здоров’я, отримати необхідний заряд енергії, духовних сил, прекрасно відпочити і
отримати незабутні враження.
Цей курорт приваблює перш за все своїми піщаними пляжами, поєднанням золотистого
піску та блакитного моря. Солоний подих моря, ласкаве сонце, аромат степових трав і шум
прибою – ідеальне поєднання умов, які забезпечать Вам незабутній відпочинок, а багаторічний
сосновий бір подарує цілюще для організму чисте і свіже повітря.
На території табору до послуг відпочивальників – футбольне поле, волейбольні,
баскетбольні, бадмінтонний майданчики, спортивно-гімнастичний комплекс, дитячі ігрові
майданчики, буфет з літньою терасою.
Місце розташування ОСТ «Маяк» недалеко (390 м) від пляжу біля підніжжя гори послаблює
силу вечірнього холодного вітру з моря. Особливо приємно після соляних морських ванн і
ласкавого сонця поринути в освіжаючу прохолоду тінистих платанів та кленів на території
нашої бази.
Основний пріоритет діяльності табору – оздоровлення викладачів, працівників ЛНАУ,
студентської та учнівської молоді, організація сімейного відпочинку.
Прес-центр ЛНАУ

Наші ювіляри

Погідна львівська осінь додала теплих, особливих кольорів та барв до
ювілейного портрету Стефанії Михайлівни Онисько – проректора з науковопедагогічної роботи, завідувача кафедри фінансів та кредиту, заслуженого
працівника освіти і науки України. Досвідченого педагога, науковця, професора,
чарівної жінки.
Колектив ЛНАУ, професорсько-викладацький склад, співробітники та студенти ЛНАУ бажають високого злету душі, втілення нових творчих задумів,
сімейного затишку та гармонії з навколишнім світом!
З нагоди 80-ти річчя від дня народження колектив ЛНАУ щиро вітає Зенона
Михайловича Томашівського і бажає міцного здоров’я, нових творчих успіхів,
подальшої плідної праці на благо рідної України! Зенон Михайлович – доктор
сільськогосподарських наук, професор кафедри ґрунто-знавства, землеробства
та агрохімії, академік Академії наук вищої освіти України.
Найголовніша наукова і практична турбота відомого вченого – підвищення
родючості ґрунтів, продуктивності староорних та осушених земель. Як це гарно:
усе своє свідоме життя присвятити рідній, святій землі!

З нагоди ювілейної дати, 50-ти річчя з дня народження, Василя Тарасовича Дмитріва, завідувача кафедри автоматизації тваринництва, якості та
стандартизації, щиросердечно вітають працівники ЛНАУ та студенти.
Бажають міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будьяких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають
колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.

