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Д Н І П А М ' Я Т І ТА
ПРИМИРЕННЯ

24-го березня 2015-го року Президент суверенної європейської
України підписав Указ № 169/2015,
згідно з яким тепер українська
спільнота відзначає 8-9 травня Дні
пам'яті та примирення.
У ці дні ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто загинув на
полях битв і в таборах смерті, в
містах і селах. Україні довелось
воювати із загарбниками на обидва
фронти: з одного боку - з фашистською Німеччиною, а з іншого - з
більшовицькою навалою. Всі ми в
неоплатному боргу перед полеглими у боротьбі за свободу і гідність
людини.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Дорогі колеги, друзі, студенти!

Щиро вітаю Вас із Світлим Христовим Воскресінням!
У цей весняний день ми відчуваємо свою причетність до великої
таємниці вічного життя. Нехай же звістка про Воскресіння Сина
Божого навідається в кожну душу та оселю, і не тільки словами, але
справами любові та милосердя.
Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам силу перебороти
всі труднощі, які випали на нашу долю, та непохитну віру в кращий
завтрашній день! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
ректор, професор Володимир СТИБЕЛЬ

ДО ВЕЛИКОДНЯ
– ЗІ СВОЄЮ
ПИСАНКОЮ

А ВТ ОМ О Б І Л Ь
ДЛЯ
В О Ї Н І В АТ О

ГОЛЛАНДЦІ
ЗАПРОШУЮТЬ
ДО СПІЛЬНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
АГРОПРОЕКТІВ

ПРОФЕСОР
Юрій МОНЧАК:
«ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ
ДІЗНАТИСЬ ПРО СВОЄ
МАЙБУТНЄ?»

(стор. 2, 8)

(стор. 3)

(стор. 4)

(стор. 6)
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СВЯТА У ТРАВНІ С ТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
1 травня – Пасха Христова ОБРА ЛА ДЕ ЛЕГАТІВ
Великдень
Значення події, яка сталася
близько двох тисячоліть тому Воскресіння Ісуса Христа, Єдинородного Сина Божого - це Безцінний Дар. Важко усвідомити
масштаби і всю міць таїнства, яке
вчинив для всіх нас наш Небесний
Отець. Акт життєствердного порятунку всього людства, буквальне і точне виконання Своїх Божих
обітниць, дарування нам перемоги над смертю і гріхом ...
«Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!» - Чуємо ми в цей день.
Якби люди до кінця усвідомили
суть цих слів, їх радості б не було
меж. А умиротворення, яке вони
б отримали для своєї душі, вистачило б, щоб більше не переживати
ні про що, що могло б відібрати у
них спокій і впевненість у житті й
житті вічному! Для брехні більше
б не залишилося місця. Але - всьому свій час…

7 травня – День міста Львів
Археологічними дослідженнями
встановлено, що на місці Львова
існували поселення ще з V століття нашої ери. Однак фахівці поки
що не довели цю істину, тому першу згадку про Львів датують 1256
роком.
Вважається, що Львів був заснований лише в XIII столітті князем
Данилом Галицьким і був названий на честь його сина Лева. Львів
- це місто з багатою історією.
Основні її моменти:
З 1272 по 1349 Львів був столицею Галицько-Волинського князівства;
З 1349 по 1772 Львів – у складі
Польщі та Речі Посполитої;
З 1772 по 1918 рік – у складі Австро-Угорщини;
З 1918 по 1939 рік – у складі
Польщі;
З 1944 по 1991 рік – у складі
СРСР.
Зараз місто Львів є однією з найпрекрасніших історичних і культурних перлин серед міст України.
Програму святкування читайте
на 7 стор.
8-9 травня – День пам’яті та
примирення в Україні
Свято Перемоги в Європі святкується щорічно 8-го травня. Це демонстрація примирення й пам’яті.
(Продовження на 5 стор.)

19 квітня відбулася конференція студентів Львівського
національного
університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
У конференції взяли участь
79 студентських делегатів, які

п р ед с т а вл я ли
чотири
факультети, а
також голова
профспілкового комітету студентів
та аспірантів
університету
Мар’яна Пилипів.
Своїм
рішенням конференція обрала 25 делегатів
від студентства університету
до складу конференції трудового колективу Л Н У В М т а Б Т
імені С.З. Ґжицького.
Наш кореспондент

Д О В Е Л И КОД Н Я – З І С В О Є Ю
П ИС А Н КО Ю

14 квітня в нашому
університеті відбулася восьма Всеукраїнська акція майстерклас «Намалюй свою
писанку», організована Профкомом та
Колегією студентів за
підтримки ректорату
університету.
Участь брали не лише
студенти, викладачі та
ректорат нашого університету, а й гості з
інших вищих навчальних аграних закладів
України: Житомира, Одеси, Мелітопо-

ля, Ніжина та Дублян.
Студенти Л Н У В М т а Б Т і м е н і С . З . Г ж и ц ь к о г о поділилися
з учасниками навичками з писанкарства, які отримали від своїх бабусь,
майстринь з писанкарства та щорічних
майстркласів. А також розповіли про
символіку малюнків на писанках, методи видування яєць, розписування та
закріплення фарби, про інструменти
та барвники, які для цього викорустовуються та поділились маленькими хитрощами в цій нелегкій, але неймовірно цікавій справі.
Гості з інших міст були задоволені
і неймовірно вражені, розписували
яйця, зображуючи на них лише світлі символи: сонце, зірки, квіти тощо.
Таким чином, казали вони, щоб можна було використовувати їх як оберіг
для своєї оселі, адже кожен знак, намальваний на писанці, має свою силу.
(Продовження на 8 стор.)
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● волонтерська допомога

А ВТ ОМ О Б І Л Ь Д Л Я В О Ї Н І В АТ О

Придбати авто для військових було рішенням вченої
ради університету ще два
роки тому, коли розпочалась
війна на Сході України. Гроші збирали усією університетською громадою з допомогою друзів, знайомих та
меценатів.
– Професорсько-викладацький склад університету, співробітники та студенти допомагають армії і воїнам чим
можуть. Наші студенти і
викладачі влаштовують ярмарки, збирають макулатуру,
в’яжуть маскувальні сітки,
просто збирають кошти на
лікування нашому пораненому колезі…Тому питання придбання
авто для військових дещо відкладалося. Але ми щасливі, що нарешті вдалося зробити те, що задумали, – розповів ректор В. Стибель.
Ключі від автомобіля ректор Володимир Стибель урочисто вручив командиру взводу військової інспекції
безпеки дорожнього руху, у Військовій частині Західного територіального управління Військової служби
правопорядку, де він буде використовуватися.
Доцент університету ветеринарної
медицини Віктор Шекель, який брав

безпосередню участь у придбанні та
транспортуванні мікроавтобуса для
військових, розповів, що за кордоном
наші німецькі та польські партнери,
розуміючи, у якому становищі перебуває Україна, теж пішли на зустріч і
в ціні автомобіля, і ще додатково безкоштовно укомплектували транспортний засіб комплектом шин та додаткових сидінь. «Ось так нам вдалося
придбати для потреб українського
війська мікроавтобус, який має покращити нашим воїнам умови пересування на автошляхах у районі виконання бойових завдань, — сказав він.

Присутній на заході настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра
і Павла отець Степан Сус
здійснив обряд освячення
транспортного засобу.
— Для нас важливо освятити ті чи інші речі, які
пізніше використовуються
для різних військових потреб, важливо просити
Божого благословення, щоб
Господь боронив від ворожих куль усіх наших воїнів
— захисників Вітчизни, —
сказав отець Степан Сус.
Начальник відділу Військової служби правопорядку Західного територіального управління полковник Валентин
Казакевич пояснив, що цей автомобіль буде обладнаний спеціальними
засобами з безпеки дорожнього руху
і використовуватиметься для супроводу колон техніки та всіх інших невідкладних заходів, пов’язаних із безпекою дорожнього руху як у межах
відповідальності Західного територіального управління ВСП, так і у районі проведення Антитерористичної
операції.

Наш кореспондент

ВІЙСЬКОВІ ДЯКУЮТЬ ЗА МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ
Чергова маскувальна сітка
для танка, яку протягом останніх місяців в’язали студенти й
викладачі нашого університету,
поїхала у зону АТО. Керівник
ГО «Правда – сила» Ярослав
Полінс, колишній боєць 80-тої
Львівської аеромобільної бригади, який сьогодні є волонтером рідної бригади, відправив
їх до місця призначення.
«Атошники» колишніми не

трібні. Я щиро вдячний викладачам і студентам Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького за
допомогу. Сьогодні, на жаль, ті,
хто в тилу, забувають що йде війна. Проте, я переконався, ті
люди, які раніше допомагали й
тепер допомагають армії», - сказав Ярослав Полінс.

Марія Голик

бувають. Багато
моїх друзів-бійців залишились
там, на передовій,
тепер вони воюють за контрактом. Чимало з них
сьогодні, поблизу
Маріуполя і Авдіївки. Маскувальні
сітки їм дуже по-
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ГОЛЛА НДЦІ ЗА ПР ОШУЮТЬ ДО СПІЛЬНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОЕКТІВ

Ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького,
професор Володимир Стибель
зустрівся з керуючим директором відомої голландської фірми «DIFCO» Рене Кремерсом.
Це підприємство займається
розвитком аграрного бізнесу
як в Нідерландах, так і в багатьох інших країнах світу. Голландці пропонують залучити
до своїх проектів науковців та
студентів львівських аграрних
вишів.
Як розповів пан Кремерс, сьогодні «DIFCO International» успішно
реалізовує власні та урядові грантові
проекти з молочного та м’ясного тваринництва, рослинництва у Росії, Казахстані, Монголії, Судані. Фірма спеціалізується на розробці та управлінні
аграрними проектами в умовах ринків,
що розвиваються.
«Ми підтримуємо практичний підхід,
за якого центральною темою є максимальне використання можливостей та
мінімізація ризиків, а також тримаємо
фокус на щоденному управлінні процесом виробництва та зниженні витрат
на 1 кг проданої продукції. З використанням «розумних» технологій, таких
як моніторинг посівів, системи управління молочною фермою та годівлею
ми оптимізуємо виробничі процеси у
господарстві. Суть нашого бізнесу –
це допомогти вам краще господарювати та отримувати більший прибуток

за рахунок оптимального управління
господарством кожного дня. З цією
метою ми не лише консультуємо з
менеджменту підприємством, а й постачаємо нетелів, сперму, доїльне обладнання, обладнання для забою птиці
та комплексні проекти для ринків, що
розвиваються», – зазначив серед іншого Рене Кремерс.
Новий проект голландського уряду
розрахований на чотири роки. Його
метою є створення демонстраційних
молочних ферм на яких основний акцент буде скеровуватись на здоров’я
тварин та якість молока. Проект реалізовуватиметься у трьох регіонах. Кластер в Сумах займатиметься здоров’ям
корів та контролем за якістю продукції. У Білій Церкві та Умані вирощуватимуть корми, вивчатимуть їх вплив
на годівлю та відтворення тварин. А
Львівщина буде переймати досвід з
менеджменту ферм, проводити селек-

ційний відбір.
Зараз триває пошук тренерів
для реалізації проекту. Пізніше проходитиме навчання його
українських учасників та відбір
фермерських господарств. Тому
голландська сторона зацікавлена
у партнерстві з викладачами та
науковцями вищих аграрних навчальних закладів України. Я к
запевнив пана Кремерса
ректор ЛНУВМ та БТ імен і С . З . Ґ ж и ц ь ко г о , професор
Володимир Стибель Львівський
університет ветеринарної медицини до такої співпраці готовий.
«Володіючи унікальним медичним обладнанням, що отримане
завдяки грантовим коштам ЄС, наші
науковці мають змогу оперативно та
якісно дослідити здоров’я будь-якої
тварини. Викладачі кафедр також мають відповідний досвід і діагностики
та оперативного втручання. Всі аспекти співпраці повинні бути передбачені у відповідній угоді», - зазначив
В.Стибель.
Пан Кремерс зазначив, що для участі в проекті важливим є володіння
англійською мовою. Особливо коли
йдеться про можливість отримання
українськими вченими статусу тренера. Але відповідна фінансова винагорода та здобутий досвід повинні стати
у цій ситуації серйозною мотивацією
для працівників та студентів ЛНУВМ
та БТ імені С.З.Ґжицького.

Андрій Болкун

НА ПРАКТИКУ – ДО ФРАНЦІЇ

11 студентів факультету харчових
технологій та екології отримали
сертифікати з французької мови
Федерації Обміну Україна-Франція.
Їх вручив ректор університету, професор Володимир Стибель і викладач французької мови Марі-Оділь
Вернь.

Ці 11 сміливців протягом
двох тижнів інтенсивно (по
п’ять годин щодень) вивчали
французьку мову із справжньою француженкою, викладачем французької мови
Марі-Оділь Вернь. Вивчення
французької відбувалось в
рамках обміну і проходження
практики студентів на переробних
підприємствах
Франції. Уже цього року
на два місяці, серпеньвересень,
до Франції
поїдуть декілька студентів. Вони
будуть жити у родинах власників
цих підприємств, спілкуватимуться, удосконалюватимуть французьку мову, вивчатимуть культуру і звичаї та проходитимуть
практику на підприємствах.

Марі-Оділь Вернь похвалила студентів за їхню наполегливість у вивченні
французької. Вона розповідала, що їй
надзвичайно сподобався університет,
місто Львів, вона полюбила студентів і
українську кухню. Натомість студенти
подарували їй українську вишиванку
і дякували й прощались з нею французькою мовою.

Марія Голик
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● наші – найкращі

ПОСЛІДОВНИКАМ СПАРТАКА - УРА! СВЯТА У ТРАВНІ

Вітаємо збірну ЛНУВМ та БТ імені
С.З. Гжицького з греко-римської боротьби, яка стала переможцем «Універсіади Львівщини – 2016». У змаганнях взяли участь десять ВНЗ Львівської області. Проте спортсмени нашого університету набрали найбільшу
кількість залікових балів - 326, випередивши своїх конкурентів з університету фізичної культури на 18 балів та
«Львівської політехніки» на 22 бали.
Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали:
Джелеп Роман 2 курс ФВМ
Гурський Віталій 1курс ФЕМ (магістр.)
Ярушевський Ігор
3 курс БТФ
Доманицький Олексій
2 курс
ФВМ(магістр.)
Галушка Андрій
4 курс
ФЕМ

Другі місця у своїх вагових
категоріях посіли:
Панфьоров Микола
4
курс БТФ
Мацелко Олег
1
курс ФЕМ (магістр.)
Третєі місце у своїй ваговій
категорії посів:
Бойко Петро
2
курс БТФ
Команду підготували:
- завідувач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я
майстер спорту, доцент Пацевко А.Й.
- старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я
кандидат педагогічних наук, майстер
спорту Семенів Б.С.

Наш кореспондент

НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ
ГОСПОДАРЮВАННЯ - КООПЕРАЦІЯ

У рамках міжнародної конференції «Кооперація і духовність
– минуле, сьогодення і майбутнє.
Розвиток і дух громади» студенти
2 курсу економічного факультету
нашого університету Анастасія
Мартинюк та Ганна-Володимира Лучечко спільно з професором
Павлом Музикою були доповідачами на конференції і у складі делегації відвідали ферму сім’ї Надії
і Володимира Хрущів на Жовківщині.
Подружжя Хрущів є членами кооперативу «Загора» Жовківського району на
Львівщині. Їхня ферма є прикладом мо-

(Закінчення. Поч. на 2 стор.)

22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 8
і 9 травня днями пам’яті і примирення і, визнаючи, що держави-члени можуть мати свої дні перемоги,
звільнення та святкування, запропонувала всім державам-членам,
організаціям системи Організації
Об’єднаних Націй, неурядовим організаціям і приватним особам щорічно відзначати один з цих днів або
обидва ці дні як данину пам’яті всім
жертвам Другої світової війни.
8 травня – День Матері
У багатьох країнах світу відзначають День матері 13 травня. В Україні
- цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999
року № 489/99.
День матері - це одне з найзворушливіших свят, тому що кожен з нас
з дитинства і до своїх останніх днів
несе в своїй душі єдиний і неповторний образ - образ своєї мами, яка все
зрозуміє, простить, завжди пожаліє і
буде самовіддано любити незважаючи ні на що.
В цей день ми від усієї душі вітаємо
дорогих мам з їх святом. Хай світлом
і добром відгукуються в душах дітей
ваші нескінченні турботи, терпіння,
любов і відданість.
19 травня – День вишиванки
День вишиванки - поки ще не
офіційне і відносно нове народне
свято, покликане сприяти єдності і
культурному відродженню всього
багатонаціонального українського
народу. Воно відзначається в третій
четвер травня. У цей день усі одягнімо свою вишиванку!

делі ведення сімейного бізнесу. Сімейне
молочне господарство складається з вісьми дійних корів з середнім надоєм 4200
л/корову. Завдяки підтримці канадського
проекту, спрямованого на створення кооперативів в Україні, ферма отримала
новий виток у розвитку: господарям
вдалося побудувати нову стайню і
створити належні умови для утримання корів. У результаті у фермерів
з’явилися нові клієнти, яким вони реалізують свою продукцію.
«Відвідавши кооператорів, ми ще
раз переконались, що краще господарювати селянам сьогодні допомагає кооперація» – розповіли студенти
ФЕМ.

Наш кореспондент

25 травня – Сесія
Егеггей! Студент, у тебе сесія. У
кожного курсу, факультету чи групи
вона має іншу дату початку і закінчення. Однак її святкують саме цьго
числа травня. Давним-давно у студентів існує такий звичай: за ніч до
іспиту, висунути залікову книжку в
кватирку і голосно прокричати «Халява прийди!». Ви можете спробувати зробити так і, можливо, удача на
іспиті прийде до Вас. Але ми радимо
вчити екзаменаційний матеріал, чесно складати сесію і відправляти листівки з нагадуванням про наступний
іспит або з вітанням зі складання сесії своїм друзям та рідним.
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ПРОФЕСОР Юрій МОНЧАК:
«ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ДІЗНАТИСЬ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ?»
Нещодавно гостем нашого університету був науковий директор Центру
молекулярної патології, професор медичного факультету Макгільського та
Монреальського університетів (Канада) Юрій Мончак. Як правило, професор, приїжджаючи до Львова, читає лекції в Українському католицькому
університеті, та цього разу він прочитав дві лекції і для студентів факультету харчових технологій та екології нашого університету. Та перед тим
нам вдалося поспілкуватись з Юрієм Мончаком. Йому небайдужі проблеми
морально-етичного характеру та їх оцінка з християнської точки зору. Для
нього також є важливою ідея гуманізації медицини на основі християнських цінностей та виховання поваги до людського життя.

– Пане Мончак, дуже незвичні теми
лекцій Ви читаєте для студентівгуманітаріїв про молекулярну біологію і генно-модифіковані організми…
– Я читаю сім лекцій в Українському католицькому університеті. Так
склалося, що маю добрі зв’язки з навчальним закладом. Однак свої лекції
не призначаю лише для студентів,
а для усіх, хто хоче знати більше. Я
пов’язую біоетику і молекулярну біологію, як вони уживаються в сучасному суспільстві. Вибираю теми, які
на часі, або які швидко розвиваються
і можуть зіграти важливу роль у розвитку науки, чи людей. Молекулярна
біологія може дати відповідь, коли і
якими хворобами ви можете захворіти. Наприклад, що за три роки ви можете мати інфаркт серця.
– Чи насправді молекулярна біологія дає відповіді на такі запитання?
– Ще наразі такої точності нема. Але
є багато хвороб, які можна передбачити. Однак існує інше запитання: чи
вам це потрібно знати?
– Чому ні? А які висновки робить
біоетика?
– Краще не знати, або перед тим треба підготувати людину психологічно,
щоб вона дала собі раду. Це особливо
стосується дітей. Адже навіть батьки,
дізнавшись про майбутні захворювання дитини, вирішують її долю і можливості наперед. Але якщо не можна
нічого змінити, то, я вважаю, краще
не знати. Наразі не можна сказати, що
це на 100 відсотків станеться.
Відомий у світі Фонд «Ти і я» - величезна комерційна фірма, яка за 450
доларів досліджує ваше ДНК і за тиждень надсилає вам висновки, працює
над такими питаннями. Відомо, що
деякі ДНК співпадають з хворобами, а
деякі лише вказують на співпадіння.
Отож, отримавши таку інформацію,
ви не завжди знатимете як з нею поводитись. Дізнавшись про майбутні за-

хворювання, як правило, Ви, не порадившись з лікарями, будете змінювати
стиль життя, звичний уклад, плани.
Це, як правило, призводить до розгубленості у вашому житті…
– Чи є інформація про тих людей,
які вже були досліджені?
– Згідно з інформацією, було проведено дослідження кільканадцятьох
тисяч людей. Ця інформація опублікована в Інтернеті, але вона не є доступною для всіх. Один із досліджуваних
– професор, тепер читаючи лекції для
студентів, розповів, що шкодує про це,
адже це найінтимніша інформація.
– Що дає така інформація для вчених?
– Вона дає можливість порівнювати
ваші гени до інших. Один з дослідників хоче до 2020-го року дослідити 1
млн. людей. У результаті цих досліджень можна зібрати всю інформацію
про людину: від групи крові, рівня цукру, величину мозку до інтелектуального рівня. З таких досліджень можна
дізнатись багато різної інформації,
наприклад, про хвороби, чи всі люди
можуть мати високий інтелектуальний
рівень, який ген відповідає за це. Але
є інша проблема – можна маніпулювати геном. Є молекулярні ножиці, за
допомогою яких можна вирізати ген і
вкласти туди, де треба. Генна інженерія уже сьогодні проводить такі дослідження через стовбурові клітини
людського ембріона.
– Так можна позбутись патології…
– Вони, власне, так і пояснюють. Однак більшість наукового світу проти.
Усе набагато складніше, ніж ми можемо уявити. Людина відкрила ключ до
самого ядра свого фізичного існування
й починає «гратися» з найсильнішим
аспектом біологічного життя — генетичним кодом. А чи розуміє вона,
якими можуть бути наслідки? Щоби
сформувати здоровий підхід і думку
про сучасний стан біології, ми мусимо
розуміти біоетичні підходи в цій сфері. Ми не знаємо, що може відбутись у
результаті маніпулювання генами, наприклад, може народитися людина з
такою модифікацією генів, якої позбутись неможливо і невідомо, які будуть

наслідки в майбутньому. Деякі держави вже ухвалили закони проти таких
досліджень.
– Весь світ також говорить про
ГМО (генно-модифіковані організми), але поки що немає ніяких результатів. Що Ви думаєте з цього
приводу?
– Насправді, дотепер жодними експериментами не визначено, нема жодного доказу, що ГМО може впливати
на організм. Однак, ми не знаємо які є
довготривалі наслідки…
– Ви науковий директор лабораторії, яку самі створили при клініці.
Ви проводите також новітні дослідження чи лише констатуєте стан
хворих?
– Це діагностика різних мутацій, які
співпадають з різними захворюваннями на рак. Досі медицина окреслювала хворобу на основі морфології. Молекулярна діагностика дає можливість
подивитись на морфологічні причини.
Тепер учені дослідили, що саме спричинює хвороби, які гени відповідають
за здоровий чи хворий стан організму.
У недалекому майбутньому діагностика все більше буде спиратися на дослідження генетичного профілю кожної
людини, що дасть змогу передбачати
хвороби, підібрати належне лікування
ще на ранніх стадіях індивідуально
для кожної людини.
– Коли ви проводити лекції для молоді, на що Ви очікуєте?
– Я хочу захопити їх. Для мене важливо, щоб вони побачили, що світ
молекулярної біології надзвичайно цікавий. Я мав 14 років, коли почув про
молекулярну біологію і її перспективи. Мене це страшно захопило. Це був
«золотий» вік молекулярної біології
і я вирішив, що присвячу своє життя
науці. Для мене світ став цікавим і
водночас складним. Захоплені люди
знаходять можливості розвивати свої
знання, навчатися, проводити досліди
і досягати результатів. Я хочу, щоб молодь також захопилась наукою, бо світ
молекулярної біології ще не досліджений і має великі перспективи.
– Дякую.

Розмову вела Марія Голик
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● оголошення

ПРА КТИЧ Н І КУР СИ ТА МА ЙС Т Е Р-КЛАС И

16–17 травня 2016 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій і м е н і С . З . Ґ ж и ц ь к о г о відбудуться
практичні курси та майстер-класи для
лікарів ветеринарної медицини та студентів за участі міжнародних лекторів.
Практичні курси та майстер-класи
відбудуться з таких тематик:
1. «Гатсроентерологія собак і котів»:
Окремі захворювання травної системи собак і кішок: грижа стравохідного
отвору діафрагми, сторонні тіла в стравоході, звуження та дивертикули
стравоходу, стравохід Барретта, запалення стравоходу, мегаезофагус, шлунково-стравохідна інвагінація, гострий
та хронічний гастрит, розлади
моторної функції шлунка, виразкова
хвороба шлунка, сторонні тіла в шлунку, гіпертрофічний пілоростеноз, новоутвори шлунка, хвороби печінки в
собак і котів, лабораторна діагностика хвороб печінки, техніка виконання
біопсії печінки, лікування хвороб печінки.
Майстер-класи: Ендоскопія переднього і заднього сегмента шлунковокишкового тракту в собак і котів.

2. «Окремі питання репродуктології собак»:
Специфіка фізіології статевого циклу
у самок. Порушення репродуктивної
функції у самок. Андрологічні захворювання у псів.
Майстер-класи: Отримання сперми
від пса, оцінка якості сперми, визначення оптимального часу для в’язки,
вагінальна цитологія, технікаштучного
осіменіння сук, метод внутрішньоматкового осіменіння.
Організовує навчання спільно Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького та Природничий
університет (м. Вроцлав, Польща). Співорганізаторами заходу є Компанія
КОРМОТЕХ, Компанія KRKA, ТОВ
«Ветеко».
Лекторами з тематики «Гатсроентерологія собак і котів» будуть проф.
К. Куб’як, Й. Спужак, К. Глінська-Сухоцька, М. Янковський (Природничий
університет, м. Вроцлав, Польща), І.
Максимович (ЛНУВМ та БТ, м. Львів,
Україна).
Лекторами з тематики «Репродуктологія собак» будуть проф. В. Ніжанський,
Г. Боднар (Природничий університет, м.

ЛЬВОВУ – 760 РОКІВ:
програма святкування
Цього року святкування Дня міста
у Львові припало на Великодні свята, які триватимуть дев’ять днів, з
1 по 9 травня. Святкування Дня міста
Львова проходитиме з назвою «760 років унікальних історій. Розкажи свою».
У цей час на мешканців та гостей міста
чекає насичена програма заходів, таких
як виступ духовного концерту з міста
Перг, Австрія, святкові концерти, великодні забави та багато інших не менш
цікавих атракцій.
Програма:
24 квітня – дійство «Страсті Христові» на площі біля пам’ятника митр.
Андрею Шептицькому.
1-2 травня – Великдень - найвеличніша Історія всіх часів «Великдень в
Гаю».
2 травня – Обливаний понеділок на
площі Ринок.
3 травня – Історії Левандівки, Рясного та Збоїщ.
6 травня – о 13:00 год. День св. Юрія.
Урочиста сесія.
6 травня – Виступи музичних колективів на площах міста (пл. Ринок, пл..
Яворського, вул. Л.Курбаса, Бернардинський дворик, вул. Бр. Рогатинців,
пл. Музейна та інші).
6 травня – Виступи духовного оркестру з міста Перг, Австрія, на площі
Ринок.

6 травня – Проекції історій міста у
арках Ратуші. Відеомапінг історій окремих будівель.
7 травня – Фестиваль оркестрів на
Сихові. Оркестр з міста Сянок, Польща, оркестр і мажоретки «Domino» з
міста Домініковіц, Польща, оркестр
Львівські фанфари».
7 травня – Міська хода, початок о 14:00
год. пл. А. Міцкевича – проспект Свободи – вул. П. Беринди – площа Ринок.
7 травня - Вручення ключів від міста
та книги історії Львова. Спільне виконання гімну, на площі Ринок, о 15:00 год.
7 травня - Вулична вистава театру
«Воскресіння” пл. Свободи, о 19:00 год.
7 травня - Вело-сніданок та велопробіг. Вулична вистава театру «Воскресіння” вул. Під Дубом, 7б.
7 травня - Показові виступи спортивних організацій міста площа біля
пам’ятника Т. Шевченку.
7 травня - Історії Старого Ринку
Green Rynok – альтернативна зона відпочинку радіо Skovoroda (тематичний
ефір)
7 травня - святковий концерт на пл.
Ринок . Виступ танцювального гурту
«Apache”
8 травня - День пам’яті та примирення. Екуменічний молебень.
9 травня - Інавгурація Європейської
столиці культури у Львові.

Вроцлав, Польща), проф. В. Стефаник
(ЛНУВМ та БТ, м. Львів, Україна).
Важливо, що під час тренінгів
учасники матимуть можливість попрацювати із обладнанням: апарати
УЗД фірми ESAOTE MYLABALPHA,
MYLAB25GOLD (SN:6917), MYLAB
ONEVET, MYLAB40, MYLABCLASSC
та відеоендоскоп EC-530LP FUJION і
відеогастроскоп EG-530 NW, яке було
отримано в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для
реалізації проекту № IPBU.03.01.00-06755/11-00 по «Створенню ветеринарноїшколи передових методів діагностики
зі спеціалізованими лабораторіями».
Участь у курсах є безкоштовною, для
участі обов’язкова реєстрація / vetadst@
gmail.com /. Для реєстрації звертайтесь
до Василя Стефаника / 096 468 67 28 або
Ігоря Максимовича / 097 290 41 51.
Звертаємо особливо увагу на те, що
практичні курси та майстер-класи будуть проводитися паралельно. Тому,
в реєстрації просимо зазначити тему
курсу:
«Гатсроентерологія собак і котів» чи
«Окремі питання репродуктології собак».

● нові видання

ПОСІБНИК ДЛЯ
СИРОВАРІВ

Сироваріння – одна з найбільш
складних та ще й примхливих галузей
молочного виробництва.
Новий посібник співробітників кафедри технології молока і молочних
продуктів «Виробництво твердих сирів на молочних заводах невеликої
потужності» ( Автори Наговська В.О.,
Гачак Ю.Р.) – знайомить читачів із
організацією та функціонування міні-сирзаводів, дотримання санітарногігієнічних умов виробництва сирів,
також подана загальна технологія виробництва сичужних сирів, попередня підготовка молочної сировини та
основних інгредієнтів. Для сироварів
представлені особливості технології
при виробництві різних групи сирів та
їх технологічного обладнання. Вперше, окремим розділом, представлено
технології сирів з козиного молока.
Посібник знайомить читачів з оцінкою якості сирів, характеристикою
основних вад. Автори сподіваються на
користь цього посібника усім хто навчається чи працює у цій галузі.
Більш детально ознайомитись із новим посібником «Виробництво твердих сирів на молочних заводах невеликої потужності» можна у методичному
кабінеті університету, бібліотеці та на
кафедрі технології молока і молочних
продуктів нашого ВНЗ.
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Д О В Е Л И КОД Н Я –
З І С В О Є Ю П ИС А Н КО Ю

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

(Закінчення. Поч. на 2 стор.)

Усі: і гості, і господарі
отримали позитивні емоції від цієї акції і спілкування. Гості пообіцяли, що
до Великодня обов’язково
розпишуть писанки вдома зі зсвоїми друзями
та рідними, а наступного року знову завітають
до нас на майстер-клас.
До акції долучилися не
лише студенти університету, а й ректор, проректори і
викладачі. Вони також розписували святкові писанки.
Після закінчення акції госей запросили на прогулянку
Львовом, під час якої активісти Профкому та Колегії розповідали про історію міста.
Найкращі роботи студенти на-

Від щирого серця вітаємо
шановного
Романа Петровича
ПАРАНЯКА
– завідувача кафедри екології та
біології
Бажаєм, щоб грози життєві минали
Ваш дім,
щоб діти Вам радість завжди приносили,
щоб в успіхах творчих проходили дні –
безхмарні, багаті, щасливі.
Щоб колосились рясні врожаї на Вашій
життєвій ниві.
Щоб серце для добра відкрите горіло
полум ’ям незгасним, а все життя,
ще не прожите, було і довгим, і
прекрасним!
З повагою колектив кафедри екології та біології.

шого університету передали
до експозиції Музею історії
ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького.
Катерина Комар,
керівник інформаційного
відділу Профкому
студентів та аспірантів.
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Видання ректорату, профкому, співробітників та центру студенського самоврядування ЛНУВМ та БТ ім.С.З.Ґжицького
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Юрія Васильовича
ЛОБОЙКА
– заступника декана, доцента кафедри
водних біоресурсів та аквакультури
Прийміть наші найщиріші побажання
міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших
справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта,
а у справах — мудрість та виваженість.
Нехай доля і надалі буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя, незрадливу
удачу, вірних і надійних друзів.
З повагою деканат біолого-технологічного
факультету.

