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26 квітня 1986 року.  Планове ви-
ключення реактора  на Чорнобиль-
ській атомній електростанції, що 
тривало 20 секунд і було звичайною 
перевіркою електрообладнання, 
спровокувало потужний хімічний 
вибух. Він був настільки потужним, 
що забруднення розповсюдилося на 
значні ділянки території України і су-
сідніх країн. Памяаймо про це...

Христос  Воскрес !Христос  Воскрес !

 Христове Воскресіння – це 
найбільше свідчення перемоги життя
над смертю, світла над темрявою. 
Сьогодні ми по-новому переживаємо 
боротьбу добра і зла, ми є свідками 
і учасниками цього непростого 
протистояння.

 Я щиро бажаю нам усім, щоб це величне 
свято зігріло наші душі своєю любов’ю, 
вселило спокій у серця, додало  нам сил 
перебороти всі труднощі і , я впевнений,  
Перемога і Мир зійдуть над Україною.

 

Христос Воскрес! Воістину Во-
скрес!

Ректор університету, член-
кореспондент НААН України,
професор Володимир СТИБЕЛЬ

Ректор університету, член-кореспондент 

НААН України,

професор Володимир СТИБЕЛЬ

Шановні професори, викладачі, 
співробітники і студенти!

Вітаю усіх вас із Христовим 
Воскресінням!

Христове Воскресіння – це най-
більше свідчення перемоги життя
над смертю, світла над темрявою. Сьогод-
ні ми по-новому переживаємо боротьбу 
добра і зла, ми є свідками і учасниками 
цього непростого протистояння.

 Я щиро бажаю нам усім, щоб це величне 
свято зігріло наші душі своєю любов’ю, 
вселило спокій у серця, додало  нам сил 
перебороти всі труднощі і , я впевнений,  
Перемога і Мир зійдуть над Україною.

  Христос Воскрес! 
Воїстину Воскрес!

26 квітня ― 
День чорнобильської 

трагедії
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● новини

Підписано угоду

В ч е н а  р а д а  Ун і в е р с и т е т у  п р и в і т а л а 
с т у д е н т і в  і з  в р у ч е н н я м  п р е м і й

● новини

У четвер, 30 березня, від-
булося засідання Вченої 
ради університету, його 
відкрив  ректор універси-
тету, член-кореспондент 
НААН України, професор  
Володимир Стибель. За-
сідання розпочалося з ра-
дісної події –  із вручення 
премії імені М.В.Косенка 
від доброчинного фонду 
«Перспективи розвитку 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжиць-
кого», заснованого колиш-
нім директором ДНДКІ 
ветеринарних препаратів 
та кормових добавок М.В. Косенком, 
студентам шостого курсу факультету 
ветеринарної медицини Адріані Костів-
Xитрій та Ірині Фультинській. Премії 
вручили син М.В. Косенка – завідуючий 
відділом наукової експертизи та фар-
мацевтичного аналізу ДНДКІ ветери-
нарних препаратів та кормових добавок 
Юрій Косенко та президент  Ротарі клубу  
“Львів-Леополіс” Михайло Буга. Вони по-
бажали  студентам  доброї дороги у житті 
і, незважаючи на події, йти до своєї мети.

Учасники Вченої ради Університету 
розглянули дев’ять питань порядку ден-
ного. Насамперед ухвалили рішення про 
присвоєння вченого звання професо-
ра   Юрію Васильовичу Лобойку та ре-
комендували професорів А.М.Кострубу 
та В.З.Салату для участі у конкурсі на 
здобуття обласної премії для працівни-
ків наукових установ і закладів вищої 
освіти Львівської області у 2023 році. 
Також Вчена рада заслухала звіт прорек-
тора з науково-педагогічної роботи, доц. 
І.В.Двилюка про результати зимової залі-
ково-екзаменаційної сесії 2022/2023 н.р.

Він також доповів про затвердження 
Положення про порядок визнання ре-
зультатів навчання, отриманих у нефор-
мальній та/або інформальній освіті. І про 
затвердження навчально-методичного 
посібника Educational and methodological 
manual for conducting laboratory classes on 
special epizootology on infectious diseases 
common to several species of animals (за 
заг. ред. проф. Я. Кісери; пер.: Я. Кісера, 
Ю. Мартинів, Т. Матвіїшин).

Вчена рада Університету ухвалила По-
ложення про навчально-дослідну ла-
бораторію «генетики та біотехнології» 
Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького та  рекомендувала 
для державної реєстрації теми науко-
во-дослідних робіт, які виконуються за 
кошти держбюджету, а також заслуха-
ла інформацію декана ФЕМ, доцента 
О.Я.Гримака щодо реорганізації кафедри 
історії України, економічної теорії та ту-
ризму та створення на її базі кафедри ту-
ризму та кафедри історії України та еко-
номічної теорії. 

Прес-служба

На основі взаємного прагнення до 
подальшої міжнародної співпраці, 
обміну академічними знаннями та 
розвитку академічних контактів, 14 
березня відбулося підписання угоди 
про співпрацю між ВШТІП Академія 
прикладних наук (м. Познань, Рес-
публіка Польща) в особі ректора др. 
Гжегожа Конечнего та Львівського 
національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького, в особі профе-
сора Володимира Стибеля.

Предметом Договору є співробітни-
цтво у сфері науково-педагогічної, ор-
ганізаційної, культурної, виховної ді-
яльності на принципах партнерства та 
рівноправності; формування єдиного 
Європейського простору вищої освіти 

та культурної взаємодії. 
Сторони домовилися про організа-

цію та координацію виконання спіль-
них наукових робіт і грандів; спільне 
проведення наукових, науково-прак-
тичних конференцій, семінарів; здій-
снення взаємних стажувань, навчань, 
підвищення кваліфікації науково-пе-
дагогічних працівників тощо.

Відповідальними особами щодо здій-
снення співпраці виступили д-р.е.н. 
Пауліна Колісніченко та д.е.н., профе-
сор кафедри менеджменту Володимир 
Колодійчук.

Сподіваємося на подальшу спільну 
продуктивну співпрацю!

Допис підготувала доцентка 
Мирослава Вовк
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У березні кафедра фармації та біо-
логії ЛНУВМБ імені С.З.  Гжицького 
організувала незвичний захід з на-
годи Шевченківських днів - студенти 
перевірили штучний інтелект «Dream 
by Wombo», який малював ілюстрації 
до сюжетів з творів Т.Г. Шевченка.

Спочатку в режимі онлайн було 
продемонстровано як «Dream by 
Wombo» малює картинки, а потім 
відбулася презентація, яку попере-
дньо підготували студенти п’ятого 
курсу спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» Софія Ви-
нницька, Ліля Кірик і Сергій Шарі-
ков під керівництвом старшого ви-
кладача кафедри фармації та біології 
О.О.Бонецького 

Студенти представили згенеровані 
штучним інтелектом слайди до та-
ких віршів: «Садок вишневий коло 
хати», «Сонце гріє, вітер віє», «Реве 
та стогне Дніпр широкий», «За сон-
цем хмаронька пливе», «Зацвіла в 
долині червона калина», «Червоний 
місяць аж горить», «Тополя».

У процесі перегляду слайдів при-
сутні обговорювали побачене. Біо-
логів зацікавила картинка до слів 
«зацвіла в долині червона калина», 
яку штучний інтелект зобразив як 
червоний цвіт калини, старший ви-
кладач О.О. Бонецький  звернув ува-
гу студентів на футуристичний сю-
жет до слів «і сонце спатоньки зове» 
і на вигляд Місяця, зображеного на 
картинках до вірша «Червоний мі-
сяць аж горить». Також учасники 
побачили сучасні мотиви в пред-
ставлених картинках. Це відбулося 
тому, що даний ресурс поки що не 
розуміє контексту і малює сучасні 
сюжети до творів Т.Г. Шевченка.

Єдиний правдивий слайд, заключ-
ний, у підготовленій презентації, де 
було використаноо скрін-шоти, про 
те як воїни ЗСУ знімають росій-
ську ідеологічну шмату з білборду у 
звільненій Балаклії,  штучний інте-
лект на її місці намалював заклеєний 
портрет Т.Г. Шевченка і його пророчі 
слова:

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.

Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Дякуємо ЗСУ за можливість вша-
нувати пам’ять Т.Г. Шевченка.

ГЕРОЯМ СЛАВА!
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З у с т р і ч  в  у н і в е р с и т е т і  Н ю р т і н г е н - Га й с л і н г е н
Проректор з науково-педагогічної 

роботи, доцент кафедри гігієни, сані-
тарії та загальної ветеринарної про-
філактики імені М. В. Демчука Ігор 
Двилюк та доцентка кафедри гігієни, 
санітарії та загальної ветеринарної 
профілактики імені М. В. Демчука На-
дія Магрело взяли участь у стартовій 
зустрічі в рамках проєкту SULAWE 
– ERASMUS-EDU-2022-CBHE «Стале 
тваринництво та добробут тварин», 
яка відбулась в  університеті Нюртін-
ген-Гайслінген (м. Нюртінген, Німеч-

чина). Проєкт спрямо-
ваний на  модернізацію  
освіти професіоналів у 
тварин ільського гос-
подарства, добробуту 
тварин і боротьби зі 
зміною клімату. 

До реалізації проєкту 
також залучені: універ-
ситет Нюртінген-Гай-
слінген (Німеччина), 
Шведський університет 
сільськогосподарських 

наук (Швеція), Лю-
блянський універси-
тет (Словенія), Націо-
нальний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, Полтавський державний 
аграрний університет, Східноукра-
їнський університет Володимира 
Даля, Асоціація свинарів України, 
Асоціація виробників молока Укра-
їни, Українська корпорація з вироб-
ництва м’яса на промисловій основі 
«Тваринпром», Науково-методични 
центр вищої та довищої освіти, Єв-
ропейська комісія з питань освіти і 
культури (EACEA) та Національний 
офіс в Україні Erasmus +.

Консорціум зосереджений на 
співпраці між бізнес-сектором і ви-
щими навчальними закладами для 

успішного впровадження стійких рі-
шень, що ґрунтуються на новітнього 
знаннях та практиках в сфері добро-
буту тварин у процеси виробництва 
тваринницької продукції в Україні з 
метою модернізації існуючих робочих 
навчальних програм для підготовки 
здобувачів вищої освіти магістерсько-
го рівня за допомогою спільної роз-
робки та впровадження інноваційного 
змісту щодо добробуту тварин, стало-
го виробництва продукції тваринни-
цтва, а також підвищення кваліфікації 
викладацького складу і запроваджен-
ня сучасних дидактичних методів та 
наукових досліджень.

Наш кор.

С у с і д с ь к і  в і д в і д и н и  –  п л і д н а  с п і в п р а ц я
Відбулась робоча зу-

стріч декана біолого-
технологічного факуль-
тету ЛНУВМБ імені 
С.З.Гжицького доцента  
Андрія Бойка та доцентки 
Світлани Попадюк з дека-
несою факультету тварин-
ництва та біології Бид-
гощського політехнічного 
університету( Республіка 
Польща), докторесою га-
білітованою Малгожатою 
Грабовіч. Під час зустрічі 
обговорювались деталі 
співпраці за навчально-
освітньою програмою 
«Зоофізіотерапія». Зокре-
ма йшлося про обмін сту-
дентами та викладачами,  
можливість проходження 
виробничих практик студентами 
та навчання за програмою Ераз-
мус +,а також про спільні наукові 
проекти між науково-педагогіч-
ними працівниками факультетів.

У рамках домовленостей, разом 
із деканом приїхали студенти 
біолого-технологічного факуль-
тету освітньої програми «зо-
офізіотерапія». Вони отримали  

змогу пройти тут першу 
н а вч а л ь н о - в и р о б н и ч у 
практику. Студентів озна-
йомили з інфраструкту-
рою навчального закладу, 
для них були проведені 
теоретичні та практичні 
навчання з основ реабі-
літації дрібних тварин, 
також студенти брали 
участь у майстер-класах 
тощо.

Дякуємо Пані Дeканесі- 
dr hab. inż. Małgorzata 
Grabowicz, prof. PBŚ, 
Dziekan Wydziału Hodowli 
I Biologii Zwierząt 
Politechniki Bydgoskiej im. 
J.J. Śniadeckich та dr.inż. 
Olha Yatsenko, referent 
n a u k o w o - t e c h n i c z n y 

PBŚ(Katedra Biotechnologii i 
Genetyki Zwierząt) за гарний при-
йом і плідну співпрацю.

Наш кор.
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Д і а н а   Г РАЧЕВА  —  у ч а с н и ц я   М і ж н а р о д н о г о 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о   к о н к у р с у

Навчання – це наш фронт!
Важливе місце у набутті практичних 

навиків з дисципліни «Оперативна хі-
рургія з основами топографічної ана-
томії та анестезіологія» для здобувачів 
вищої освіти 3-го курсу другого (ма-
гістерського) рівня вищої освіти спеці-
альності 211 «Ветеринарна медицина», 
відводиться питанням клінічної пропе-
девтики, а саме темам: «Ін’єкції, інфузії, 
пункції та катетеризація периферичних 
вен у тварин різних видів». Адже відомо, 
що такі маніпуляції є основою щоденної 
практичної роботи лікарів ветеринарної 
медицини, як за лікування тварин, так і 

за проведення діагнос-
тичних чи профілак-
тичних заходів. 

Зважаючи на вимо-
ги сьогодення, як зі 
сторони необхідності 
удосконалення освіт-
ньої складової, зокре-
ма, фахової підготовки 
студентів, так і дотри-
мання принципів Єв-
ропейської конвенції 
про захист хребетних 
тварин, що використо-

вуються 
для до-
слідних та інших наукових 
цілей, на кафедрі хірур-
гії розроблено та впро-
ваджено у навчальний 
процес «Симулятор-тре-
нажер для катетеризації 
вен та внутрішньовенних 
ін’єкцій». 

Декілька годин роботи, 
щире бажання викладачів 
і симулятори готові! Про-
сті, недорогі та реалістич-
ні (адже при пункції вени 
з канюлі голки чи катете-
ра витікає «кров»). Саме 

завдяки використання симуляторів-тре-
нажерів та ентузіазму викладачів кафе-
дри (проф. Мисак А.Р., доц.: Цісінська 
С.В., Леньо Ю.М., Крупник Я.Г. та асис. 
Маркевич О.М.) заняття відбулися на 
високому рівні. Кожен із студентів спо-
чатку під контролем викладача, а потім 
самостійно мав можливість неоднора-
зово виконати пункцію «умовної вени», 
відібрати зразки «крові» для аналізів та 
поставити периферичний венний кате-
тер. Позитивним емоціям не було меж! 

 Навчання – це наш фронт! Разом до 
перемоги!

Андрій Мисак, професор,
Юрій Леньо, доцент

В період з 25 лютого по 5 березня 
у  Парижі, Порт-де-Версаль  відбував-
ся Міжнародний сільськогосподар-
ський конкурс, який проводиться під 
егідою  Міністерства сільського госпо-
дарства та продовольчого сувереніте-
ту  Франції  та Національного центру 
сільськогосподарських виставок та 
конкурсів (CENECA), який об’єднує 
основні організації та  фермерів  у сіль-
ськогосподарському секторі. Місія кон-
курсу полягає в тому, щоб заохочувати 
виробників, які прагнуть  досягти до-
сконалості, підтримувати економічний 
розвиток їхніх виробничих секторів, 
робити активний внесок у підготов-
ку майбутніх спеціалістів у цій галузі 
та, загалом,  забезпечувати  спожива-
чів якісними продуктами харчування. 

З моменту свого заснування Загаль-
ний сільськогосподарський конкурс ви-
нагороджував і рекламував найкращі 
французькі місцеві продукти, нагоро-
джуючи щороку золотими, срібними або 
бронзовими медалями. Він заохочує ви-
робників, підтримує їхній економічний 
розвиток, сприяє підготовці майбутніх 
фахівців і надає споживачам орієнтири, 
які допоможуть їм у виборі.

Загальний сільськогосподарський кон-
курс – це дев’ять днів конкурсів, презен-
тацій та активностей навколо сільсько-
господарських тварин.

Тішимося, гордимося та вітаємо Діа-

ну Грачеву, студентку першого курсу 
біолого-технологічного факультету, яка 
взяла участь у цьому конкурсі. Вона ви-
ступила в ролі оцінювача чотирьох корів 
Монтбельярдської  та Лімузинської  по-
роди, які було обрано нею та доценткою 
кафедри технології та виробництва пе-
реробки продукції тваринництва  Ната-
лією Миколаївною Гордійчук, саме вона 
допомагала Діані підготуватися до кон-
курсу. 

Згодом Діана розповіла про свої вра-
ження від кодкурсу: «Конкурс відбу-
вався вранці,товіму відразу по приїзді 
нам видали фірмові жилетки, ручки, та 
бланки для оцінювання. Я з Анею дуже 
переживала, але люди зі стафу та й інші 

учасники нас дуже підтримували . 
Конкурс мав тривати 1 годину, за 

цей час ми мали оцінити 4 корови ( 2 
молочні та 2 м‘ясні) породи, яких ми 
самі обирали. Я оцінювала Монтбе-
льярдську та Лімузинську.

 Під час конкурсу не можна було 
спілкуватись з іншими учасниками, а 
також всі виміри проводились на око, 
чіпати корів було заборонено.

Весь конкурс, а також результати 
конкурсу знімались на камеру і  опри-
люднювались в ютуб.

До нашоєї делегації було дуже багато 
уваги, тому що ми з України

До нашоєї делегації було дуже багато 
. Тож 

ми дали інтерв‘ю, де ділились своїми 
враженнями від конкурсу. 

Це був неймовірний досвід! Ми отри-
мали багато підтримки від іноземців, 
ніхто не думав що ми зможемо приїхати, 
через ті жахи, що відбуваються у нашій 
Україні, але ми змогли! Коли нас оголо-
шували - люди підходили й плакали, 
нам плескали в долоні, й кричали «Слава 
Україні!» 

Для Діани - це лише перший крок у 
професійному ствердженні, але впевне-
ний та успішний.

Діано, бажаємо зреалізувати усі свої 
плани та досягти мрій!  

Дякуємо Богу та ЗСУ !
Олена Крушельницька, заст. 

дек ана БТФ

Березень-Квітень 2023 року,    Число9-10 (343-344) 
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Мала академія наук 
України — осеред-
ок для талановитих 
дітей, у якому вони 
мають змогу набути 
практичних нави-
чок науково-дослід-
ної діяльності та в 
дружній атмосфері 
змагань перевірити 
свої знання та вмін-
ня. Діяльність МАН 
спрямована на ви-
явлення, розвиток і 
підтримку обдарова-
них, здібних до науки 
дітей. Вже традиційно на базі Львівсько-
го національного університету ветери-
нарної медицини імені С. З. Гжицького, 
за сприяння КЗ ЛОР «Львівська обласна 
мала академія наук учнівської молоді», 
відбувся конкурс-захист учнівських на-
уково-дослідницьких робіт Малої акаде-
мії наук України.

Цього року другий етап конкурсу-за-
хисту проходив в очному форматі.  Від-
ділення «Екологія та аграрні науки» 
очолювали: голова журі - Ковальчук І. І. 
д.вет.н., в.о. завідувача кафедри нор-
мальної та патологічної фізіології імені 
С.  В.  Стояновського Львівського наці-
онального університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.  З. 
Гжицького та члени журі – Коцан Н.  І. 
методист КЗ ЛОР «Львівська обласна 
мала академія наук учнівської молоді», 
Дудчак І.  П. к.вет.н., доцентка кафедри 
хірургії, Ваврисевич Я. С. к. біол. н., до-
цент кафедри біологічної та загальної 
хімії Львівського національного уні-
верситету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.  З. Гжицького та 
Горбенко Н. Є., к.с.-г. н., доцент кафедри 
ботаніки, деревинознавства та недерев-
них ресурсів лісу Національного лісо-
технічного університету України. 

До розгляду були представлені кра-
щі науково-дослідницькі роботи учнів, 
визначені за результатами І етапу кон-
курсного відбору. Відділення «Екологія 
та аграрні науки» працювало по трьох 
секціях.

Cекцію «Технологія виробництва про-

дукції тваринництва та ветеринарної 
медицини» представляли доповідачі 
учнівського наукового гуртка «Основи 
ветеринарної медицини з використан-
ням іноземної  мови», який функціонує 
на кафедрі нормальної та патологічної 
фізіології імені С. В. Стояновського під 
керівництвом доцентки Коломієць І. А. 

Учениці Кузь Софія (10 клас Лапаїв-
ський ліцей імені Героя України Георгія 
Кірпи) та Кітраль Вероніка (9 клас СЗШ 
98, м. Львів) представили результати ви-
конання своїх наукових робіт по особли-
востях поведінки хом’яків та 
фізіологічному стану курчат 
бройлерів у різні періоди по-
стнатального онтогенезу. 

Слід зазначити, що отри-
мані доповідачкою Кузь Со-
фією результати суттєво 
доповнюють та поглиблю-
ють сучасні уявлення про 
фізіологічні особливості та 
поведінкові реакції хом’яків 
у різні періоди постнаталь-
ного онтогенезу, а також 
розкривають переваги їх 
утримання, умови життєді-
яльності, термін їх продук-
тивного використання. 

Отримані результати, виголошені Кі-
траль Веронікою, розкривають переваги  
вигульного утримання курей, що про-
довжує термін їх продуктивного вико-
ристання і може бути використано для 
розробки ефективних схем утримання 
курей різних порід.

Секцію «Агрономії» представляли 
учні: Полеха Анастасія, Циганюк 
Анастасія (10 клас Бродівської 
СЗОШ №2) та Савіцька Соло-
мія (9 клас Великомостівського 
ОЗЗСО). Доповідачі розкрили 
результати виконання своїх на-
укових робіт з дослідження ви-
дів роду Алое та їх застосування 
в медицині, вивчення власти-
востей буркуну лікарського та 
дослідження сівозміни насіння 
городніх культур в місцях зрос-
тання цибулі ріпчастої. Наукові 
керівники: Лисюк Р.М., асистент 

кафедри фарма-
когнозії і ботаніки 
ЛНМУ ім. Данила 
Галицького та На-
вроцька Н.В., вчи-
тель біології.

Секцію «Лісознав-
ства» представляли 
учні: Сковран Ма-
рія (9 клас Велико-
мостівського ОЗЗ-
СО), Гащук Аліна, 
Фітак Андрій (8 
клас Івано-Фран-
ківської ЗОШ ім. І. 
Франка). Доповіда-

чі представили результати виконання 
своїх наукових робіт з дослідження со-
снового насадження заповідного урочи-
ща «Великомостівське», особливості ви-
рощування деревних рослин та способи 
озеленення. Наукові керівники: Жмурко 
С.  В., доцент кафедри лісових культур 
і лісової селекції та  Фітак М., асистент 
кафедри ландшафтної архітектури, са-
дово-паркового господарства та урбое-
кології НЛТУ України.

Юні науковці мали змогу реалізувати 

себе, показати свої здібності, таланти, 
конструктивну роботу і свої здобут-
ки. Долаючи випробування конкурсу, 
МАНівці в черговий раз довели, що всі 
вони – розумні, талановиті, креативні 
дослідники. Багатогранність та науко-
ва обґрунтованість представлених до-
сліджень вражає, серед визначальних 
критеріїв учнівських наукових робіт 
–  доцільність, практико-орієнтований 
підхід до досліджень та можливість за-
стосування отриманих результатів. 

За підсумками конкурсного відбору в 
кожній секції були визначені переможці, 
які  будуть брати участь у ІІІ етапі всеу-
країнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт в м. Київ. 

Дякуємо науковим керівникам юних 
МАНівців, які забезпечили підготовку 
учнів до заходу. Пишаємося вами і ба-
жаємо, юним науковцям, нових успіхів 
та перемог!

Ірина Коломієць
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Видання ректорату, профкому, співро-
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Наша с т уден тка –  чемпіонка 
"Tal l inn Op en 2023"

Р/р № 35302320106 в ОПЕРУ НБУ, 
МФО 325622, ЗКПО22389406 
ВКД у Личаківському районі.

За достовірність викладених фактів відпові-
дальність несе автор. Редакція залишає за со-
бою право редагувати і скорочувати тексти. 

Рукописи не рецензуємо і не повертаємо.

Друк - ТзОВ «Полі». Підписано до друку 
10.04.2023 р.

● спорт

Ст уден ти дб аю ть пр о довкілля

З 25 по 26 березня 
2023 року в столи-
ці Естонії м.Таллінн 
проходили міжна-
родні змагання з віль-
ної боротьби «Tallinn 
Open 2023», де брали 
участь 2400спортсме-
ни з 32 країни   світу.
Стедентка 2-го 
курсу Львівсько-
го національного 
університету ветери-
нарної медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Гжицького, спе-
ціальності 017 «Фізична культура і спорт» Кароліна Повк перемогла у ва-
говій категорії до 68 кг. і стала чемпіонкою «Tallinn Open 2023» з вільної 
боротьби. Вітаємо Кароліну Повк і бажаємо чергових перемог!

Щороку, в квітні, Профком студентів та аспірантів збирається на 
щорічне прибирання території університету. Цього року до заходу 
долучились і представники студентського самоврядування.

Прибираючи територію університету, ми назбирали близько 120 
пакетів сміття!  Сподіваємося, що наступного року його буде менше... 

Наш кор.

Березень-Квітень 2023 року,    Число9-10 (343-344) 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ЩИРО

Зичимо ювіляру міцного здоров’я, 
радості від життя, любові, 
достатку. Божої Вам опіки на довгій 
життєвій ниві!

Куди б не вів життєвий шлях
Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе, птах
Все вище в гору підіймає

Від щирого серця бажаєм здоров'я
Без нього не милі всі добрі діла,

В здоров'ї – багатство, і радість, і 
сила

А більшого щастя на світі нема.
В роботі - успіху й терпіння
у справах - вічного горіння,

В сім'ї – любові і добра
На многії і благії літа!

Ігора Андрійович
Максимовича

― Доцента кафедри внутрішніх хвороб 
тварин та клінічної діагностики,

Доктора ветеринарних наук

З повагою колектив кафедри.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

