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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО

21 листопада

Н а вч а л ь н о - в и р о б н и ч и й ц е н т р
к л і н і ч н ої в е т е ри н а рн ої м е д и ц и н и
розпочав робот у

Борітеся — поборете.
Вам Бог помагає.

8 листопада у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
урочисто відкрито Навчально-виробничий центр клінічної
ветеринарної медицини.
(Продовження на 5 стор.)

А л л о ! М юн х е н н а
зв’язку

Юрій СТРОНСЬКИЙ:
«Майбутнє за
активними...»

Наші ст уденти — наші
захисники

Похід теренкурами

(стор. 2)

(стор. 3)

(стор. 4)

(стор. 7)
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● євроінтеграція

А л л о ! М юн х е н н а з в ’ я з к у

11 листопада
відбулася перша
робоча онлайн
зустріч ректора
Львівського
н а ц іон а л ь ног
о університету
ветеринарної
медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького,
професора Володимира Стибеля
з ректоркою Ук р
аїнського
вільного університету у Мюнхені
(Німеччина) Марією Пришляк. Перед тим, у липні цього року, представники обох університетів підписали двосторонній договір, у якому,
окрім іншого, зазначалася можливість співпраці в рамках подвійних
дипломів. Отож, після певних напрацювань, ректори з обох університетів виявили бажання зустрітися
та поспілкуватися.
У привітальному слові ректор Володимир Стибель ознайомив пані
ректорку Марію Пришляк з історією нашого Університету, окреслив
тенденції розвитку, зокрема, у міжнародній співпраці.
В обговоренні робочих питань також взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Двилюк,
керівник
навчально-методичного
відділу Тарас Пенцак та начальниця
відділу міжнародних зв’язків Окса-

на Палич,
а
також
керівник
представництва УВУ
у
Львові
Артем Кокош.
Ректор,
професор
Володимир
Стибель
висловив
сподівання,
що російська агресія в Україні не завадить
поглибленню співпраці з Університетом – партнером. У свою чергу,
пані ректорка, професорка Марія
Пришляк також запевнила, що разом із колегами докладе усіх зусиль,
аби реалізація угоди була успішною.
Розкриваючи деякі умови угоди,
треба зазначити, що вона відкриває чимало можливостей для наших
студентів. Зокрема наші випускники, які здобували фах на дотичних з
УВУ спеціальностях (економіка, менеджмент, право, педагогіка), матимуть можливість навчатися за скороченою програмою в Українському
вільному університеті на пільгових
умовах, проходити практики у провідних німецьких компаніях.
Ми щиро вдячні нашим партнерам
за відкритість до співпраці. Сподіваємося, вона буде плідною.
Наш кор.

Інтелект уальні ігри в навчанні
11 листопада на кафедрі
менеджмент у
в рамках вивчення
дисципліни «Мотиваційний
менеджмент»
відбулося заняття у формі
інтелектуальної гри. У грі
брали участь
студенти
3
курсу напряму підготовки
073 «Менеджмент». Студентів поділили на дві команди: «Мотиватори» та «Професіонали».
Гарну гру і бійцівські якості показала
команда «Мотиватири», вони в процесі гри отримали 95 балів, команда
«Професіонали» - 90 балів.
Журі (професорка Галина Левків, до-

центка Катерина Гірняк) визначили
кращого знавця мотиваційного менеджменту - Анастасію Клімович.
Студенти команд отримали грамоти,
а найкращий гравець - цінний подарунок.
Підготувала Катерина Гірняк,
доцентка

● актуальне інтерв'ю

Юрій
СТРОНСЬКИЙ:

Факульте т ве теринарної
медицини
у
Львівському
націона льному у ніверсите ті
ве теринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького
лідирує за кількістю студентів
і вступників. Навчатися на
ветеринарного лікаря завжди
було авторитетно і є тепер.
Як навчають студентів на
факультеті, хто навчає, як
змінюються методи і засоби
передачі знань, - про це наша
розмова з деканом факультету
Юрієм Стронським.
- Юрію Степановичу, з факультету
ветеринарної медицини розпочався
відлік історії нашого університету.
Це велика історія становлення ветеринарної освіти і науки впродовж 140
років. Але сьогодення диктує нам зовсім інші реалії. Отож яким є факультет сьогодні ?
- Ви маєте рацію. Витоки ветеринарної освіти і науки в Західній Україні по праву сягають 1784 року – часу
заснування кафедри ветеринарії при
медичному факультеті Львівського університету. Відтоді впродовж
тривалого часу ветеринарна освіта і
наука в Галичині і на Буковині розвивалася у складних політико-економічних умовах Австрійської імперії,
опісля Австро-Угорської монархії.
Вони пройшли непростий шлях свого становлення і реформування через кафедру ветеринарії медичного
факультету Львівського університету (1784–1805), Львівський ліцей
(1806–1817), медико-хірургічні студії (1817–1848), вимушену перерву у
тридцять два роки й, зрештою, завершилось відкриттям у 1881 році самостійного навчального ветеринарного
закладу у Львові - «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа
підковування коней разом із клінікою-стаціонаром». У 1897 р. Ветеринарна школа у Львові набула статусу
академії, де ветеринарія надовго стала домінуючим напрямом освіти і науки. Варто зазначити, історія нашого
факультету, як і вцілому Львівського
університету ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького формується
з кількох етапів: довоєнний період
до Другої світової війни, радянський
період і у незалежній Україні. Однак
сьогодні це, мабуть, четвертий період. Гадаю, історики внесуть свою
лепту і напишуть про те, як вища
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«Майбу тнє за активними, професійними,
самодостатніми і креативними!»

освіта почувалася у період російської
агресії в Україні, як виживала в цих
умовах і як трансформувалася. Треба
сказати, що для вищої школи важким
був пострадянський період: занепад
усіх практично галузей економіки
і сільського господарства так само
позначився і на вищій школі. Однак
за останні декілька років факультет ветеринарної медицини отримав
нове дихання: було реорганізовано
кафедри, їх тепер 9, які очолюють
доктори наук, професори, доценти,
відомі не лише в Україні, але й за її
межами (доктори наук, професори –
Гунчак В.М., Слівінська Л.Г., Мисак
А.Р., Куртяк Б.М., Стефаник В.Ю.,
Ковальчук І.І., Жила М.І.; кандидати
наук, доценти – Калініна О.С., Данко М.М.). Вони постійно публікують
свої наукові статті у провідних наукових виданнях, беруть участь у
міжнародних наукових симпозіумах,
семінарах і конференціях, проходять стажування за кордоном, перебираючи практики найпередовіших
освітньо-наукових установ Європи і
світу. А з новітнім діагностичним обладнанням, яке університет отримав
завдяки європейському ґранту, наші
викладачі і студенти разом із провідними закладами вищої освіти Європи беруть участь у спільних наукових
дослідженнях.
Показником нашого визнання є і
той факт, що з кожним роком до нас
на навчання вступають іноземці з
багатьох країн світу (Польщі, Індії,
Лівану та ін.) Слід зазначити, що змінилася методика викладання, філософія передачі знань …
- Розкажіть про це детальніше, що
змінилося в організації навчання, у філософії передачі знань?
- Часи, коли диплом спеціаліста
був візитівкою на престижну роботу,
минули. Сьогодні недостатньо мати
лише диплом. Роботодавці, беручи
на роботу фахівця, перевіряють рівень не лише теоретичних знань, а й
практичний рівень підготовки. Нам
важливо, щоб усі наші випускники
були не лише працевлаштовані, але
й знайшли роботу за фахом до душі
та отримували добру винагороду за
свою працю. Тому у процесі викладання теорія і практика повинні ділити між собою 50 на 50 весь процес
викладання. Зараз, із відкриттям у
нашому університеті Навчально-виробничого ветеринарного центру
клінічної ветеринарної медицини,
наші студенти матимуть ще більше
практичних занять. Це необхідно з

багатьох причин. Такі клініки є чи не
в кожному європейському виші. Не є
таємницею, що зазвичай ми готували
ветеринарних лікарів, так би мовити,
широкого профілю. Але все знати не
можливо. Наукові дослідження і лікарська практика пішли вже далеко
вперед. Сьогодні у ветеринарній медицині, як і в людській, необхідні й
лікарі вузького профілю.
- Однак чи «дозріли» вже вступники
До речі, які студенти прийшли вчитися у ветеринарну медицину?
- Більшість вступників, які прийшли на наш факультет, є досить допитливими студентами, які хочуть
вчитися. Цьогоріч на наш факультет
вступили 268 юнаків і дівчат. Звісно, розуміємо, що війна внесла свої
корективи для молоді і для всіх нас.
За період карантину викликаного
COVID-19 звикли навчатися дистанційно, однак дуже важко звикнути
працювати в період повітряних тривог… Проте, всі розуміють, і викладачі, і студенти, що ми переможемо,
війна завершиться, і країна потребуватиме як ніколи мудрих і відданих
людей своїй справі.
- Як і чим відрізняється факультет
від інших факультетів в Україні, зарубіжних?
- Не буду хвалитися, але факти
свідчать, що наш факультет особливо
не відрізняється від факультетів ветеринарної медицини у закордонних
закладах освіти. Ми часто буваємо у
сусідній Польщі, Словаччині, Угорщині. Викладачі нашого факультету проходили стажування, студенти
навчалися за обміном по програмі
Erasmus+ (вчилися протягом семестру і складали семестрові іспити).
Скажу вам, результати були достатньо високі. Ми задоволені нашими
студентами і їхніми результатами.
А також змогли для себе порівняти
рівень викладання в інших закладах
освіти. Звичайно, маємо тримати
руку на пульсі і рухатись вперед. Для
нас важливо співпрацювати з усіма
освітньо-науковими установами світу у галузі ветеринарної медицини,
у цьому зацікавлені не лише ми, а й
з того боку кордону. Адже таким чином відбувається обмін інформацією, науковими досягненнями, новими освітніми практиками і методами.
- Які завдання Ви, як декан факультету, ставите перед колективом, і
яким Ви бачите факультет у майбутньому?
- Для мене важливо вдосконалювати систему підготовки не просто

висококваліфікованих фахівців, а
фахівців, які мають широкий світогляд та систему цінностей служити
українському суспільству. Впровадження новітніх цифрових технологій в навчальний процес – це вимога
часу та виклики сьогодення. Підготовка проєктів, угод про співробітництво факультету із зарубіжними
навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної та консультаційної
діяльності, спеціалізованих програм
для студентів та викладачів, а також
унікальних можливостей розвитку в
нашому університеті та за його межами.
Варто зазначити, нещодавно ми відкрили навчально-виробничий центр
клінічної ветеринарної медицини, в
якому навчатимуться і проходитимуть практику студенти університету, лікарі надаватимуть кваліфіковану допомогу дрібним тваринам. Для
його розвитку потрібно ще багато
працювати: налагодження зв’язків
із партнерами, покращення матеріально-технічної бази, стажування і
обмін досвідом із зарубіжними колегами.
Також будемо працювати на збереження сталості кадрового потенціалу, що є важливим та актуальним.
Створення належних умов для навчання, проживання й відпочинку
студентів. І це ще неповний список усіх тих задумів щодо розвитку
факультету ветеринарної медицини. Планів багато, але потрібно їх
успішно реалізовувати. Майбутнє
за активними, професійними, самодостатніми і креативними, веселими
- такими є наші студенти і буде наш
факультет!
- Дякую за цікаве інтерв’ю.
Розмову вела Марія Голик
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Наші студенти — наші захисники

Студенти
3-го
курсу
Львів ського
національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З
Ґжицького
Василь Куш,
Віталій Юзвик та Олег
Табака,
які
навчалися за спеціальністю «Фізична культура і спорт», стали на захист
нашої Батьківщини.
Нещодавно, у рамках чергового обміну полоненими, додому повернувся
захисник України Олег Табака — неодноразовий призер чемпіонатів України з армрестлінгу .
З приходом окупантів на рідну землю

Олег не зміг стояти осторонь та став
на захист Неньки України. Брав участь
в обороні Маріуполя. Потрапив у російський полон у середині квітня. А
нещодавно разом із іншими захисниками повернувся на підконтрольну
Україні територію.
Міністр молоді та спорту України
Вадим Гутцайт вручив Олегу Табаці
нагороду «Знак пошани».
Пишаємось нашими захисниками,

славними
українцями! Дякуємо всім
причетним, хто
допомагає
звільняти
наших Героїв!
Спасибі
Вам за те,
що готові
встати на захист нашої Батьківщини,
що ризикуєте своїм життям заради
миру та цілісності нашої держави, за
те, що кожен з вас береже наш спокій
і наші серця.
Низький Вам уклін!
СЛАВА ЗСУ!
Юлія Сопіла, ст. викладачка

● бліц-опитування

Доп о м а г ат и т в а ри н а м і з м і н юв ат и с в і т н а к р а щ е

Сьогодні ми публікуємо бліц-інтерв’ю зі студентами факультету ветеринарної медицини Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Це – не просто
відповіді на запитання, це – поради студентів абітурієнтам. Вони вже обрали свій фах, навчаються і
прагнуть досягнути вершин у свій професії. І ось як вони про це розповідають.
— Що Ви побажали б майбутнім студентам перед тим, як вибирати університет і спеціальність?
Яна-Марія Шевчук,
студентка ФВМ 6
курсу:
— Майбутнім студентам хочу побажати обирати найкращий для себе заклад
вищої освіти, що дає
путівку в життя, чудовий плацдарм
для самореалізації, цікаві заняття, які
приносять користь, і задоволення. А
головне, пам’ятати: лікар лікує людей,
а ветеринар — людство.
— Чому Ви обрали саме цю спеціальність і, зокрема, наш університет?
Сергій Кушнір, студент ФВМ 3 курсу:
— Ще в ранньому
дитинстві я вирішив
стати ветеринаром.
Адже моя родина —
це династія лікарів
ветеринарної медицини. Завжди намагався допомогти
тваринам і в майбутньому бачив себе
лише ветеринарним лікарем, тому без
вагань, після закінчення школи, вступив на факультет ветеринарної медицини. Alma Mater моїх батьків стала і
мені рідною домівкою.
— Що Ви вивчаєте? Чи цікаво Вам вчитися?

Вікторія Ліпко, студентка ФВМ 3 курсу:
— Навчаючись на
ІІІ курсі факультету
ветеринарної медицини, я розумію, що
це не просто спеціальність, це постійне самовдосконалення, праця згідно
з сучасними вимогами науки і практики. Ветеринарна патофізіологія,
фармакологія, оперативна хірургія,
клінічна діагностика - це ті предмети,
які розкривають нові знання та навики. Високий професіоналізм викладачів, їх самовіддача у період карантину,
надійність і довіра під час повітряних
тривог, а також цікаві і пізнавальні
заняття дають зрозуміти наскільки
важливим є відчуття глибокої відповідальності за здоров’я не лише тварин,
але і людей.
— Як навчання допомагає Вам у повсякденному житті?
Юлія Комар та Вікторія Чулюк , студентки ФВМ 4 курсу:
— Знання допомагають навчитися чогось нового та бути
завжди на крок попереду, спрогнозувати можливі шляхи розповсюдження,
ступінь ризику зараження тварин і
людей, вирішення ветеринарно-сані-

тарних та екологічних проблем. Вцілому, зберігати витримку, працездатність у складних, іноді небезпечних і
несподіваних ситуаціях.
— На Вашу думку, якою є людина, яка
досягла успіху у Вашій спеціальності?
Нестор Ковальчук та
Вікторія
Муратова,
студенти ФВМ 4 курсу:
— У цій професії
важливо бути точним, ініціативним,
ерудованим, комунікабельним та логічно
мислити, любити тварин і нести за них
відповідальність. А досягнувши успіху
- вдосконалюватися, розвивати і розширювати свої можливості.
— Які маєте плани та мрії на найближче майбутнє ?
Катерина Колесник,
студентка ФВМ 4 курсу:
— В майбутньому
хочу
розвиватися
і працювати у цій
спеціальності, допомагати тваринам
і змінювати світ на краще. Втілити
всі мрії та застосувати всі знання на
практиці, адже я обрала фах за покликом серця і ніколи про це не пожалкую.
Записала наш кор.
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Навчально-виробничий центр клінічної ветеринарної
медицини розпочав роботу

(Закінчення. Поч.на 1 стор.)

«Сьогодні ми маємо унікальний захід. Як казали
наші вороги: «Відкриваємо
таємну біолабораторію». А
якщо серйозно, то цей старт
додає оптимізму. Навіть у
час війни ми не просто продовжуємо навчальний процес, а розвиваємо технічну
базу. Переконаний, що ми
всі разом, спільними кроками йдемо до однієї мети
– перемоги нашої країни!
Слава Україні!»,- сказав у

привітальному слові Євгеній Гірник,
перший заступник голови Львівської обласної ради.
Центр створений з метою практичного навчання
здобувачів вищої освіти у
виробничих умовах та залучення позабюджетних коштів до Університету за рахунок надання освітянських,
наукових, діагностичних, лікувальних, профілактичних,
дорадчих, рекламних, естетичних послуг тощо.
Основними
функціями
Центру є: участь в удосконаленні та оптимізації
якості освітнього процесу,
зокрема практичного навчання здобувачів вищої освіти; проведення
навчального процесу лабораторних
і практичних занять з навчальних
дисциплін кафедрами Факультету
ветеринарної медицини; надання

дорадчих, діагностичних, лікувальних, консультативних та інших ветеринарних послуг, у т.ч. платних.
У Центрі є найкраще обладнання,
отримане в рамках європейського
грантового Проєкту «Створення ветеринарної школи передових методів діагностики зі спеціалізованими
лабораторіями», що фінансувався з
бюджету Європейського Союзу та
Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2007–2013. В рамках Проєкту придбано спеціалізоване ветеринарне
обладнання, а також впроваджено
сучасні інформаційні рішення, що
забезпечить підвищення рівня знань
і навичок ветеринарних фахівців у
галузі сучасних методів діагностики.
Повертаючись у 2007–2013рр.,
коли реалізовувався Проєкт «Створення ветеринарної школи передових методів діагностики зі спеціалізованими лабораторіями», який
передбачав створення технічних та
людських ресурсів для реалізації

програми підготовки ветеринарних
лікарів з української (Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького) та польської
(Природничий університет, м. Лю-

блін) сторін, інтегрованої
інформаційної
системи
(PACS, CMS, дистанційне
навчання, вирішення проблем), що використовується
для архівування та обміну
медичними, статистичними
даними, навчальними матеріалами а також раннього
попередження і поширення
небезпечних захворювань у
разі ризиків, реалізація проєкту призвела до створення
двох добре обладнаних навчальних та діагностичних
центрів. Ці дані будуть ви-

користовуватися для наукових досліджень, раннього виявлення та
попередження поширення небезпечних захворювань, статистичної
роботи а також обміну і доступу до
інформації про конкретні клінічні
випадки, що в довгостроковій перспективі сприятиме
збагаченню компендіуму діагностичних знань.
У центрі працюватимуть
найкращі фахівці ветеринарної медицини, навчатимуться і проходитимуть практику
студенти університету, лікарі
надаватимуть кваліфіковану
допомогу задля забезпечення здоров’я тварин.
«Відкриття такого Центру
є важливим кроком для поширення академічної науки
у Львові та області», - підсумував ректор Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій, професор, Володимир Стибель.
Адміністрація деканату ФВМ
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● милосердя

На ш і с т у д е н ти т а в и к ла д ачі - в олон т е ри

Студенти 4-го курсу спеціальності «Менеджмент» 1 та 2 підгрупи за
ініціативи старости Софії Зубаревої
долучились до збору коштів для військовослужбовців, які знаходяться
на лікуванні у Львівському військово-медичному клінічному госпіталі.
Надзвичайно важливо дбати про поранених військових, адже вони також
потребують нашої підтримки. Саме
волонтери, найчастіше забезпечують
їх потрібними ліками, засобами гігієни, речами та ін.
Особливістю нашого українського
народу є те, що у складні періоди життя ми вміємо об’єднуватись та допомагати один одному. Саме 21 листопада
2013 року, в День гідності та Свободи,
волонтерський рух в Україні набув
особливого розквіту. Українці створили дієву структуру з громадських організацій та простих людей, які стали
волонтерами і, завдяки яким, ми вистояли тоді та не здаємось сьогодні в
нелегкій повномасштабній війні.
Постійною волонтерською діяльністю в університеті займається наш
працівник, доцент кафедри інфор-

● з перших уст

маційних технологій у менеджменті
Єлейко Олег Іванович, який не чекаючи винагороди, завжди готовий витратити свої сили, час і талант на користь
суспільству. Починаючи з 2014 року,
залучившись матеріальною допомогою профспілки університету, а також
викладачів та студентів, він постійно
організовує закупівлю найнеобхіднішого для військових.
Такі люди, як Олег Іванович, а також
всі волонтери заслуговують подяки,
пошани та визнання, адже вони добровільно та безкорисливо допомагають військовим і, тим самим, роблять
свій внесок у перемогу нашої країни!
Слава Україні! Героям Слава!

Підготовила доцентка кафедри
менеджменту Соломія Воскобійник

У с у д й д е мо не на е кс к у р с ію

Цікавим та насиченим на події і заходи виявився цей місяць для здобувачів
першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти,
які навчаються за спеціальністю 081
«Право». Продовж цього часу вони
мали змогу відвідати установи, з якими вже довгий час співпрацює кафедра
права, та ознайомитися з практичними
аспектами своєї майбутньої професії.
Так, 1 листопада, у межах вивчення навчальної дисципліни «Цивільне
процесуальне право», студенти 4-го
курсу відвідали Львівський апеляційний суд. Під час відвідин вони ознайомилися з системою організації і діяльності суду та нормативно-правовими
актами, що регулюють порядок здійснення судочинства, а ще побували

у судовому засіданні, де мали
можливість заслухати розгляд
цивільної справи та побачити
використання сучасних технологій в судочинстві через проведення розгляду справи в режимі відеоконференції.
Закріпити свої знання з навчальної дисципліни «Актуальні питання судочинства»
9 листопада змогли майбутні
магістри права, відвідавши
Львівський окружний адміністративний суд та побувавши у
судовому засіданні. А вже 21 листопада 2022 р. Львівський окружний адміністративний суд відвідали і студенти
3-го курсу. Заступниця керівника апарату Людмила Спіченко і помічниця голови суду
Ірина Шаравара провели студентам екскурсію установою,
ознайомила зі структурою суду
та роботою його канцелярії.
7 листопада студенти-правники відвідали Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів). Під
час візиту начальниця відділу
взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів
Віталія Шепега та начальниця відді-

лу розгляду звернень та забезпечення діяльності колегії з розгляду скарг
Іоліта Адамська ознайомили здобувачів вищої освіти зі структурними підрозділами управління та напрямками
їх діяльності, особливостями проходження державної служби в органах
юстиції, актуальними законодавчими
змінами тощо.
Кожна зустріч залишила у студентів
приємні враження та нові знання. А
ще вони отримали запрошення пройти виробничу практику чи стажування у цих установах та пропозицію
подавати у майбутньому документи на
конкурси на заміщення відповідних
вакантних посад.

Юлія Коверко,
доцентка кафедри права
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● вивчаємо нове
З прадавніх часів люди помічали, що по світу існує безліч місць,
де почуваєш себе значно краще,
бадьоріше, здоровіше. Це місця
сили. Десь їх багато, а десь одиниці, проте люди прагнуть відчути
їх чудодійну силу та приїжджають з різних куточків планети,
щоб перевірити їх здатність.
Студенти 4 курсу ФГРЗ спеціальності «Екологія» під керівництвом викладачки кафедри екології Максішко Лесі Михайлівни
здійснили похід стежками здоров’я

Альтанки біля озера для відпочинку

(теренкурами), місцями сили парку
Знесіння з дисципліни геоаномальні зони.
Динамічна мережа стежок
здоров’я включає:
– три кардіологічні стежки
(0,560 км; 1,175 км та 1,875 км),
які обладнані чотирма інформаційними стендами з картами
та інформацією про оздоровчу
ходьбу, історію теренкурів, цікавими фактами щодо маршруту і
про парк;
– дві загально-оздоровчі стежки (2,515 км та 3,065 км), які
об’єднують п’ять загальнодоступних спортивних майданчиків
і мотузковий парк «Лазанка» та
обладнані трьома інформаційними
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Похід теренкурами

Стежка здоров’я вздовж
велосипедного маршруту

табличками і двома
щитами.
У Львові до популяризації теренкурів долучився сам
австрійський цісар
Франц Йосиф, відчувши приплив сил
після
прогулянок
по розташованому
на Знесінні (Кайзервальді) маєтку. Невдовзі власники садиби, де зупинявся
цісар, зробили тут
парк. Як виявилось згодом, шлях
монарха пролягав пересіченою місцевістю через давні язичницькі ка-

Оздоровча стежка і кам’яна
скульптура Прометея у парку Знесіння

служба. Яка регулярно проводить відбір і аналіз зразків грунту, повітря, води.
Послуги від екосистеми парку
Знесіння
Оздоровча стежка і кам’яна
скульптура Прометея у парку
Знесіння
У також створено нову скульптуру у виглялі краплі зі сміття.
Вона мвє глибоке символічне
значення, адже це своєрідний
образ того, що сміттєва проблема “нависла” над львів’янами та

Озеро у парку Знесіння

українцями загалом, а відтак її потрібно обов’язково оперативно та
раціонально вирішувати. Скульптуру зроблено за шість годин
зі сміття, зібраного в парку. Ця
скульптура є також нагадуванням про те, щоб люди не забруднювали довкілля. Адже, чисто не
там, де прибирають, а там, де не
смітять.
Отож людина є невід’ємною
частиною природи. Проводячи
свої вільні хвилини в оздоровчих місцях сили, вона має здатність самоусилюватися та оздоровлюватись.
Студенти мали можливість ознайомитись з оздоровчими місцями
сили парку Знесіння та документацією екологічної служби, закріпленої за даною місцевістю.

пища. Відкритий невдовзі на цьому місці так званий “шлях
волхвів” пояснив багато подій пов’язаних з цим місцем.
Науково пояснюється таке незвичне
явище стиком у цих
місцях тектонічних
плит. Там де вони
стикаються
існує
певне потоншення і
викид енергії землі
з утворенням енерКардіологічна оздоровлююча стежка
гетично потужних
Інформаційний стенд про оздоровчі стежки у місць.
Наш кор.
парку Знесіння
У парку працює екологічна
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Листопад-Грудень 2022 року, Число 3-4 (337-338)

● чемпіони

У вільній боротьбі —
ми непереможні!

4 - 27 листопада у Києві відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів U-17.
Студент 1-го курсу Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій і мені С.З
Ґжицького (Факультету громадського
розвитку та здоров‘я, спеціальность
017 «Фізична культура і спорт»)
Павло Васьковський здобув звання
Чемпіона України з вільної боротьби
серед кадетів у ваговій категорії до 92
кілограм.
Також Павло на Чемпіонаті України
виконав норматив майстра спорту
України.
Бажаємо
подальших
успіхів
на
спортивних аренах!

***************

● три бронзи

У фехтуванні

5 — 6 листопада в місті
Хмельницький відбувся
Чемпіонтат України з фехтування серед юніорів.
Вітаємо студента Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького,
факультету громадського
розвитку та здоров›я Лева
Майстренка, який став
бронзовим
чемпіоном
України в командних змаганнях з фехтування серед юніорів.

У фрі-файті

З 25 по 27
листопада
у м. Хмельницький
відбувся
Чемпіонат
України
з
фрі-файт.
Студент
1-го курсу
Львівського
національного
університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького,

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
(Фа к ульте т
громадського розвитку
та здоров‘я)
Максим Пігуру
став
бронзовим
призером
чемпіонату України
з фрі-файт. Вітаємо і бажаємо
майбутніх перемог!

У вільній боротьбі

З 16 по 17 листопада
у м. Коломия ІваноФранківської
області
відбувся
Чемпіонат
України з вільної боротьби
серед
юніорів
U20

5-6 листопада в Словенії у місті Марібор відбулася міжнародний турнір з
вільної боротьби. Переможцем турніру
стала студентка 1-го курсу Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З
Ґжицького факультету громадського розвитку та здоров’я Анна Козак у ваговій
категорії до 68 кг.

Вітаємо
студента
2
курсу
Львівського
н а ц і о н а л ь н о г о
у н і в е р с и т е т у
ветеринарної медицини
та
біотехнологій
імені С.З Ґжицького (факультет громадського розвитку та
здоров‘я, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт») Юрія
Вовка, який здобув бронзову медаль Чемпіонату України.
Вітаємо та бажаємо подальших успіхів на спортивних аренах!
Юлія Сопіла, ст. викладачка
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