
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

"___" __________ 2017 р.   м. Львів    №_____ 

 

Про підсумки наукової та науково-технічної 

діяльності за 2017рік 
 

З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності 

Університету за 2017рік 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Науково-педагогічним,науковим працівникам, докторантам, аспірантам та 

іншим працівникам: 

1.1 Подати завідувачам кафедр індивідуальні звіти з наукової та науково-

технічної діяльності за 2017рік за встановленою формою (додатки 1, 4, 5 

розміщені за посиланням www.lvet.edu.ua→Наука→ Звіт з науки). 

Термін виконання – до 17.11.2017 року. 

1.2 Оновити свої облікові записи в ORCID, ResearcherID,ResearchGateта 

GoogleScholar (накази №6-2 від 13.02.2017 року та №15-2 від 19.05.2017 

року). 

Термін виконання – до 17.11.2017 року. 

1.3 Подати завідувачу відділу комплектування наукової бібліотеки 

університету Глотовій С.В монографії, підручники та навчальні 

посібники (в друкованій та електронній формах) і наукові публікації (в 

електронній формі), які опубліковані після 01.01.2017року (наказ №6-2 

від 13.02.2017року). 

Термін виконання – до 31.12.2017 року. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1 Провести засідання кафедр з питань затвердження індивідуальних звітів з 

наукової та науково-технічної діяльності науково-педагогічних, наукових 

працівників, докторантів, аспірантів та інших працівників за 2017рік, на 

яких підвести підсумки цієї роботи. 

Термін виконання – до 01.12.2017 року. 

2.2 Подати начальнику науково-дослідної частини Щербатому А.Р. в 

паперовій формі та на електронну адресуresearch@lvet.edu.ua: 1) звіт з 

наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2017рік за 

встановленою формою(додатки 2, 4, 5, 6 розміщенні за посиланням 

www.lvet.edu.ua→Наука→Звіт з науки);2) презентацію наукової та 

науково-технічної діяльності кафедри та рекламні матеріали у програмі 

PowerPoint (вимоги до презентації розміщенні за посиланням 

www.lvet.edu.ua→Наука→ Звіт з науки). 

Термін виконання – до 01.12.2017 року. 
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2.3 Після перевірки звіту начальником науково-дослідної частини подати в 

деканат:1) звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 

2017рік за встановленою формою (додатки 2, 4, 5, 6); 2) презентацію 

наукової та науково-технічної діяльності кафедри та рекламні матеріали у 

програмі PowerPoint. 

Термін виконання – до 05.12.2017 року. 

2.4 Якщо у поточному році завершується виконання науково-дослідних 

робіт, то для виконання нових науково-дослідних робіт подати начальнику 

науково-дослідної частини Щербатому А.Р. на електронну адресу 

research@lvet.edu.uaнові теми науково-дослідних робіт для розгляду щодо 

їх рекомендацій вченою радою Університету для державної реєстрації. 

Термін виконання – до 16.12.2017 року. 

3. Деканам факультетів провести засідання вчених рад факультетів з питань 

затвердження звітів з наукової та науково-технічної діяльності кафедр за 

2017 рік, на яких підвести підсумки цієї роботи та подати начальнику  

науково-дослідної частини Щербатому А.Р. в паперовій формі та на 

електронну адресу research@lvet.edu.ua: 1) звіт з наукової та науково-

технічної діяльності факультету за 2017 рік за встановленою формою 

(додатки 3, 4, 5, 6 розміщені за посиланням www.lvet.edu.ua→ 

Наука→Звіт з науки); 2) презентацію наукової та науково-технічної 

діяльності факультету та рекламні матеріали у програмі PowerPoint 

(вимоги до презентації розміщенні за посиланням www.lvet.edu.ua→ 

Наука→Звіт з науки). 

Термін виконання – до 16.12.2017 року. 

4. Призначити рецензентів звітів з наукової та науково-технічної діяльності 

кафедр згідно додатку 6. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

Федця О.М. 

 

 

 

В.о.ректора        В.В. СТИБЕЛЬ  
 

 

Погоджено: 

 

Проректор з наукової роботи     О.М. Федець 

 

 

Провідний юрисконсульт      В.Ю. Кравець 

 
 

 

Луцик Н.В. 239-26-17 
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